ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู ภูเก็ต จำกัด
ว่ ำด้ วยกำรให้ เงินกู้
พ.ศ.2561
-------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ข้อ 14(1) ข้อ 15
ข้อ 16 ข้อ 66 (9) และ ข้อ 90(4) คณะกรรมการดาเนิ นการ ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2561 วัน ที่
21 พฤษภาคม พ.ศ.2561 จึงได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ.2561 ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบี ยบนี้ เรี ยกว่า“ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ ครู ภูเก็ต จำกัด ว่ ำด้ วยกำรให้ เงินกู้
พ.ศ.2561”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับ ตั้งแต่วนั ที่ 25 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561
ข้อ 3. ให้ยกเลิก ระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด ว่าด้วยการให้เงิ นกู้ พ.ศ.2558
และบรรดาระเบียบ มติ ประกาศของสหกรณ์ คาสั่งอื่นใดในส่ วนที่ กาหนดไว้แล้ว ซึ่ งขัดหรื อแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“ สหกรณ์ ” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ สมาชิก ” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ สมาชิกสมทบ ” หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ ประธานกรรมการ ” หมายถึ ง ประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพ ย์ครู ภูเก็ ต
จากัด
“ รองประธานกรรมการ ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู
ภูเก็ต จากัด
“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต
จากัด
“ ผูจ้ ดั การ ” หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
“ เงินได้รายเดือน ” หมายถึ ง เงินเดือนและเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน หรื อค่าจ้าง
ประจาซึ่ งสมาชิ กได้รับจากหน่ วยงานต้นสังกัด และหมายถึ งบานาญตามกฎหมาย ว่าด้วยบานาญ
ซึ่งสมาชิกได้รับจากทางราชการด้วย
“ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 1 ” หมายถึง เงินกูเ้ พื่อเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน โดยกูไ้ ด้ไม่เกิน 1
เท่าแห่งเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินมูลค่าหุ น้

“ เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 2 ” หมายถึง เงินกูเ้ พื่อเหตุจาเป็ นเร่ งด่วน โดยกูไ้ ด้ไม่เกิน 7
เท่าแห่งเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 250,000 บาท
หมวด 1
ข้ อกำหนดทัว่ ไป
ข้อ 5. สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
(2) เงินกูส้ ามัญ
(3) เงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 6. สหกรณ์จะให้เงินกูเ้ ฉพาะสมาชิก เท่านั้น สมาชิกสมทบจะกูเ้ งินจากสหกรณ์ได้
ตามข้อ 5 (3) เท่านั้น
ข้อ 7. การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก จะให้ได้เฉพาะกรณี เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกูเ้ พื่อการสุ รุ่ยสุ ร่ายหรื อการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 8. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องเสนอคาขอกูต้ ่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9. การให้เงินกูท้ ุกประเภทนั้น ผูก้ ูต้ อ้ งทาหนังสื อกูแ้ ละสมาชิ กผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี) ต้อง
ทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้ และหนังสื อยินยอมให้หักเงินเดือน
เงินปี และเงินอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 10. การชาระเงินงวดชาระหนี้ เงินกูท้ ุกประเภทซึ่ งผูก้ ตู้ อ้ งชาระต่อสหกรณ์น้ นั ให้ชาระ
โดยวิธีหกั จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่สมาชิ กที่กเู้ งินกูพ้ ิเศษ โดยให้ถือว่าเงินงวด
ชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดชาระภายในวันทาการสุ ดท้ายของเดือน
ข้อ 11. สมาชิกที่มีความประสงค์จะส่ งเงินงวดชาระหนี้นอกเหนือจาก ข้อ 10 ให้ยนื่ หนังสื อ
แสดงเหตุผลและความจาเป็ นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
หมวด 2
เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ข้อ 12. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นมี 2 ประเภท คือ
(1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 1
(2) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 2
ในการให้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นนั้น ให้ผจู ้ ดั การเป็ นผูร้ ับมอบอานาจในการพิจารณาอนุมตั ิ
และให้ผจู ้ ดั การแถลงรายการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่อนุมตั ิ ให้คณะกรรมการใน คราวประชุม
ประจาเดือนทราบทุกเดือน ในกรณี ผจู ้ ดั การไม่อยู่ อานาจเช่นว่านั้นให้มอบให้รองผูจ้ ดั การ

ข้อ 13. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ตามข้อ 12 (1) ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 1 เท่าแห่ งเงินได้รายเดื อน แต่
ไม่เกินมูลค่าหุ น้
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ตามข้อ 12 (2) ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 7 เท่าแห่งเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน
250,000 บาท
ในกรณี ที่สมาชิ กนั้นยังมี เงิ นกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งก่ อนเหลื ออยู่ คณะกรรมการอาจจะให้
กูค้ รั้งใหม่ได้ แต่เงิ นกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิ นครั้งใหม่และครั้งก่อนรวมกัน จะมี จานวนต้นเงิ นเกิ นกว่าที่
กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้ และเกินกว่าหนึ่งสัญญาไม่ได้
การรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 2 มี 2 วิธี
(1) รับด้วยตัวเอง ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ภูเก็ต จากัด
(2) ผ่านระบบเครื่ องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติของธนาคาร (A.T.M.)
ข้อ 14. หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 1 ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 2 ให้มีสมาชิก 1 คน เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูเ้ ต็มจานวนที่กู้
สมาชิกคนหนึ่งสามารถค้ าประกันเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน 2 ได้ไม่เกินหนึ่งสัญญา
ข้อ 15. งวดชาระหนี้
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 1 ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย ไม่เกิน 6
งวด โดยชาระงวดละเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุ ดท้าย
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น 2 ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนไม่เกิน 36
งวด นับแต่วนั ทาสัญญา
หมวด 3
เงินกู้สำมัญ
ข้อ 16. เงินกูส้ ามัญ
ให้คณะกรรมการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูส้ ามัญแก่สมาชิก เพื่อ
การนี้ คณะกรรมการ อาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ งหรื อหลายคน หรื อคณะกรรมการเงิ นกู้
หรื อผูจ้ ดั การ พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 17. ในกรณี ผมู ้ ีอานาจตามข้อ 16 ไม่อนุมตั ิให้สมาชิกผูใ้ ดกู้ ให้สมาชิกผูน้ ้ นั ทาหนังสื อ
ขออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
ข้อ 18. คาขอเงินกูส้ ามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอโดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็น
ดังต่อไปนี้ คือคาขอกูข้ องสมาชิกผูซ้ ่ ึ ง
(1) เป็ นข้าราชการหรื อทางานในหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ต้องเสนอผ่าน
หัวหน้าหน่วยงานหรื อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อบุคคลดังกล่าวมอบหมาย

(2) เป็ นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ต้องเสนอผ่านผูจ้ ดั การ
(3) เป็ นข้าราชการบานาญที่ไม่อาจจะปฏิบตั ิตาม (1) ต้องเสนอผ่านผูจ้ ดั การหรื อ
ประธาน
ในกรณี ผขู ้ อกูด้ ารงตาแหน่งเป็ นผูผ้ า่ นการพิจารณาให้ความเห็นชอบชั้นต้น
ตามข้อ 18 (1) หรื อ (2) หรื อ (3) ไม่ตอ้ งเสนอผ่านผูใ้ ด
ข้อ 19. วงเงินกูส้ ามัญและหลักเกณฑ์การให้กแู้ ก่ สมาชิกนั้น ให้เป็ นไปตามประกาศของ
สหกรณ์
จานวนเงินกูส้ ามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ งๆนั้นย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการหรื อ ผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายตามข้อ 16 เห็นสมควร
ข้อ 20. สมาชิ กที่ส่งคืนเงินกูส้ ามัญไม่เสร็ จ ประสงค์จะกูส้ ามัญอีกก็ได้โดยหักลบกลบ
หนี้ กบั สั ญญาเดิ ม ในการหักลบกลบหนี้ ตอ้ งได้รับเงิ นกู้ไม่ น้อยกว่าห้าหมื่ นบาทหรื อผ่อนชาระ
มาแล้วไม่นอ้ ยกว่าหกงวด
ข้อ 21. ในการให้เงินกูส้ ามัญนั้น ถ้าปรากฏว่า สหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กไู้ ด้ไม่พอแก่การ
ขอกูอ้ นั มี ลกั ษณะพึงให้ผนู ้ ้ นั ทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงิ นกู้ ซึ่ งมีจานวนน้อย พึงให้
ก่อนเงิ นกูซ้ ่ ึ งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่ งการนี้ จานวนเงิ นกูท้ ี่นามาเทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้ง
เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นรายก่อนของผูก้ ทู้ ี่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณี ที่
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 22. หลักประกันเงินกู้
เงินกูส้ ามัญนั้น ให้มีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดหรื อหลายอย่างรวมกัน
ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกซึ่ งมิได้เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควรค้ าประกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ คณะกรรมการจะกาหนดให้มีผคู ้ ้ าประกันมากกว่าหนึ่ง
คนก็ได้ สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินในฐานะผูค้ ้ าประกันไม่เกินสิ ทธิ ที่ตวั เองจะกูเ้ งินจากสหกรณ์
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื อออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ หรื อมีเหตุที่
คณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็ นผูค้ ้ าประกันต่อไป ผูก้ ตู้ อ้ งจัดให้
สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนคนเดิมให้
เสร็ จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิกผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้
ผูน้ ้ นั หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน

อนึ่ง ภายหลังจากทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผูค้ ้ าประกันได้เป็ นคูส่ มรส
ของผูก้ ู้ ผูก้ จู้ ะต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบและจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้เงินกูโ้ ดยเร็ วด้วย
(2 ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม
จานวนเงินกูร้ ายนั้นโดยต้องเป็ นที่พอใจคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงินกูว้ า่ จานวนเงินกูข้ อง
ผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายใน 80% แห่งค่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั หรื อไม่เกิน 100% ของค่าราคาประเมินของกรม
ที่ดิน
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึ่ งคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควร
จานาเป็ นประกัน โดยจานวนเงินกูข้ องผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละ 90 แห่งค่าของหลักทรัพย์น้ นั
ข้อ 23. การส่ งเงินงวดชาระหนี้
วิธีที่ 1 ส่ งคืนเงินต้นเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมดอกเบี้ย ยกเว้นงวดสุ ดท้าย
วิธีที่ 2 ส่ งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน เว้นแต่งวดสุ ดท้าย
ทั้งนี้ แล้วแต่คณะกรรมการจะเห็ นสมควรวิธีใดวิธีหนึ่ งเป็ นจานวนกี่ งวด ตามจานวน
เงินกูแ้ ละความมุ่งหมายแห่งการกู้ และต้องเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
การผ่อนผันการชาระหนี้ เมื่อคณะกรรมการเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควร ควรผ่อนผันการ
ชาระหนี้ ให้แก่ ส มาชิ ก ผูใ้ ดเป็ นกรณี พิ เศษ ก็ย่อมจะท าได้แต่ ในการผ่อนผันเช่ นว่านั้นในสั ญ ญา
หนึ่ง ๆ ไม่ให้เกิน 6 งวด และต้องส่ งเงินงวดชาระหนี้มาแล้วไม่ต่ากว่า 6 งวด และการผ่อนผันการ
ชาระหนี้ทุกครั้งต้องได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากผูค้ ้ าประกันทุกครั้งไป
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 24 เงินกูพ้ ิเศษมี 2 ประเภท
(1) เงินกูพ้ ิเศษ 90% ของมูลค่าหุ น้
(2) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อซื้ อรถยนต์
เพื่ออื่นๆ
คณะกรรมการอาจพิ จารณาให้เงิ นกูพ้ ิเศษแก่สมาชิ ก นอกเหนื อจากวรรคก่อนได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร เว้นแต่สมาชิกสมทบให้กไู้ ด้ ตาม ข้อ 24 (1) เท่านั้น
ข้อ 25. สมาชิกซึ่ งอาจได้รับเงินกูพ้ ิเศษ ต้องได้เป็ นสมาชิ กในสหกรณ์น้ ี และได้ชาระค่าหุ ้น
แล้ว
ข้อ 26. สมาชิ กผูส้ ่ งคืนเงินกูส้ ามัญไม่เสร็ จ ไม่ให้ได้รับเงินกูพ้ ิเศษ เว้นแต่คณะกรรมการจะ
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณี พิเศษเป็ นราย ๆ ไป ตามควรแก่กรณี

ข้อ 27. การให้เงินกูพ้ ิเศษนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่เงินกูพ้ ิเศษ
90% ของมูลค่าหุ น้
ข้อ 28. การให้เงินกูพ้ ิเศษ ตามข้อ 24 (2) นั้น คณะกรรมการจะแบ่งจ่ายเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิ ก
เป็ นงวด ๆ ก็ได้ ตามความประสงค์และความจาเป็ นของผูก้ ู้
ข้อ 29. ในเมื่อถึ งกาหนดที่สมาชิ กผูก้ ูต้ อ้ งใช้จ่ายเงิ นกู้พิเศษตามความมุ่งหมายต้องเสนอ
รายงานการใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้พร้อมหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็ วที่สุดที่
จะกระทาได้ สหกรณ์ อาจมอบให้กรรมการดาเนิ นการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็ นสมควรสอบสวน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามรายงานนั้น ๆ อีกชั้นหนึ่งด้วยก็ได้
ข้อ 30. ตราบใดที่สมาชิ กยังส่ งคืนเงิ นกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จ ตนจะต้องยินยอมและอานวยความ
สะดวกให้กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้าง
ต่อเติม หรื อปรับปรุ ง หรื อทรัพย์สิน หรื อการประกอบอาชี พที่ ใช้เงินกูน้ ้ นั ในเวลาอันสมควรได้
เสมอและต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ กำรเคหะสงเครำะห์
ข้อ 31. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกูเ้ พื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร หรื อไถ่ถอนจานองสาหรับ
ใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(2) เงินกูเ้ พื่อซื้ ออาคาร หรื อซื้ อที่ดินและอาคาร หรื อซื้ อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้าง
อาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ สาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่
ฐานะ
(3) เงินกูเ้ พื่อกิจการ ที่เกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นแก่ (1) หรื อ (2)
ข้อ 32. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวในข้อ 31 ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสิ นทรัพย์และ
หนี้ สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรื อน การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่
ต้ อ งจัด ให้ มี ที่ อ ยู่ อ าศัย ใหม่ แบบรู ป และรายการก่ อ สร้ า งหรื อต่ อ เติ ม หรื อปรั บ ปรุ งอาคาร
รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดิน ที่จะก่อสร้างต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียดหลักฐาน
แห่ งที่ ดินและ/หรื ออาคารที่ จะซื้ อ กาหนดเวลาและราคา สั ญญาที่ ทาไว้หรื อร่ างสั ญญาที่ จะท า
รายละเอียดแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 33. แบบรู ป และรายการก่ อสร้ างหรื อต่อเติ ม หรื อปรั บ ปรุ งอาคารนั้น ต้องปฏิ บตั ิ ให้
ถูกต้องตามกฎหมายและต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรู ปหรื อรายการดังกล่าวในวรรคก่อน ในสาระสาคัญต้องได้รับ
ความเห็ น ชอบของบุ ค คลซึ่ งได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ เพื่ อ การนี้ และต้อ งรายงาน
คณะกรรมการทราบด้วย

ข้อ 34. สหกรณ์ จะมอบให้กรรมการดาเนิ นการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน
และทา รายงานเกี่ ยวกับคาขอกูเ้ งิ นพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการพิจารณา
เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ งและความร่ วมมือ
ข้อ 35. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่ งให้แก่สมาชิ กผูก้ คู้ นหนึ่ ง ๆ นั้น ย่อม
สุ ดแต่คณะกรรมการพิ จารณาเห็ นสมควร โดยคานึ งถึ งลักษณะที่ อยู่อาศัยตามควรแก่ ฐานะและ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินห้าล้านบาท
ข้อ 36. ตราบใดที่สมาชิ กยังส่ งคืนเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จ ตนจะให้เช่ าหรื อ
โอนอาคารหรื อที่ ดินซึ่ งให้เงิ น กู้น้ ัน ไม่ ว่าบางส่ วนหรื อทั้ง หมดแก่ ผูอ้ ื่ นไม่ ได้ เว้นแต่ ในกรณี ที่
จาเป็ นซึ่ งได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการก่อน
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ กำรลงทุนประกอบอำชี พ
ข้อ 37. เงินกูพ้ ิเศษเพื่อลงทุนประกอบอาชี พนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชี พของตน
และครอบครัว ซึ่ งคณะกรรมการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิ กผูก้ ู้
นั้น
ข้อ 38. สมาชิ กผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินดังกล่าว ในข้อ 37 ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น รายการทรัพย์สินและ
หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายแผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่งทรัพย์สิน
ที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกูจ้ านวนทุนซึ่ งตนจะออกเอง รายการรายได้ซ่ ึ งคาด
ว่าจะได้รับการลงทุนนั้น กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชี พ
นั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 39. สมาชิ กผูข้ อกูเ้ งินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชี พต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่
พอใจแก่คณะกรรมการ
ข้อ 40. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการหรื อบุคคลอื่ นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทา
รายงานเกี่ ยวกับคาขอกูเ้ งิ นพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชี พ เสนอคณะกรรมการพิจารณา เป็ น
หน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริ งและความร่ วมมือ
ข้อ 41. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่ งให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น
ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการพิจารณากาหนดตามที่เห็นสมควร โดยคานึ งถึงความต้องการเงินกูแ้ ท้จริ ง
ตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้นแต่ไม่เกินสามล้านบาท
เงินกู้พเิ ศษสำหรับซื้อรถยนต์
ข้อ 42. สมาชิ กที่ประสงค์จะขอกูพ้ ิเศษ เพื่อซื้ อรถยนต์ตอ้ งเสนอคาขอกูถ้ ึ งคณะกรรมการ
ตามแบบที่กาหนดไว้ พร้ อมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องอาทิเช่น ความต้องการ
เงินกู้ ชื่อรถ ประเภท ราคา และบริ ษทั ที่จะซื้ อ หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน

ข้อ 43. จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อรถยนต์แก่สมาชิ กคนหนึ่ ง ๆ นั้น สุ ดแต่คณะกรรมการ
จะเห็นสมควร โดยคานึ งถึ งความจาเป็ นและความสามารถชาระหนี้ แต่ตอ้ งไม่เกิ นหนึ่ งล้านสอง
แสนบาท
หมวด 5
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 44. ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูท้ ุกประเภทไม่เกินอัตราสู งสุ ดตามที่กฎหมายกาหนด โดยจะ
ได้ประกาศให้ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้อ 45. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
หลักประกันสำหรับเงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 46.ในการกู้เงิ นพิเศษนั้น ผูก้ ู้ตอ้ งทาหนังสื อกู้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่ กาหนดไว้ ถ้า
เงินกูพ้ ิเศษนั้นมีจานวนเกินกว่า 90 % ของมูลค่าหุ ้นซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหลายหลายอย่างรวมกัน ดังต่อไปนี้
(1 ) มีอสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็ นประกันเต็ม
จานวนเงิ นกู้รายนั้นโดยต้องเป็ นที่ พ อใจคณะกรรมการ หรื อคณะกรรมการเงิ นกู้ว่าจานวนเงิ นกู้
ต้องอยูภ่ ายใน 80% แห่งค่าอสังหาริ มทรัพย์น้ นั หรื อไม่เกิน 100%ของค่าราคาประเมินของกรมที่ดิน
และ/หรื อ
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึ่ งคณะกรรมการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็ นสมควร
จานาเป็ นประกันเต็มจานวน
กำรส่ งคืนเงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 47. การส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษ มี 2 วิธี คือ
(1) ผูก้ ู้ตอ้ งส่ งคื นเงิ นต้นเป็ นงวดรายเดื อนเท่า ๆ กันพร้ อมดอกเบี้ ย (เว้นแต่งวด
สุ ดท้าย) หรื อ
(2) ผูก้ ู้ต้อ งส่ ง คื น เงิ น ต้น พร้ อ มดอกเบี้ ยเป็ นรายเดื อ นเท่ า ๆ กัน (เว้น แต่ ง วด
สุ ดท้าย)
ทั้งนี้ แล้วแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็ นสมควร วิธีหนึ่ งวิธีใด เป็ นจานวนกี่
งวดแต่ไม่เกิน 240 งวด

หมวด 6
กำรควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 48. ให้คณะกรรมการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใดเกิดบกพร่ อง ผูก้ จู้ ะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 49. ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูไ้ ม่วา่ ประเภทใด ๆ เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิ งพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึ งถึ งกาหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการ
จัดการเรี ยกคืนโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อผูก้ อู้ อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการว่า ผูก้ นู้ าเงินไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่ อคณะกรรมการเห็ นว่าหลักประกันส าหรั บ เงิ นกู้เกิ ดบกพร่ อง และผูก้ ู้มิไ ด้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) เมื่อสมาชิกผิดนัดงวดชาระหนี้งวดใดงวดหนึ่งให้ถือว่าสมาชิกผิดนัดชาระหนี้
ให้สหกรณ์ทาหนังสื อแจ้งเตือนทั้งผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกันภายในหกสิ บวัน นับแต่วนั ที่ผิดนัดชาระหนี้
ข้อ 50. ในกรณี ที่ เงิ น กู้เป็ นอัน ต้อ งส่ งคื น โดยสิ้ น เชิ ง ตามที่ ก ล่ าวแล้วใน ข้อ 49 ถ้า ผูค้ ้ า
ประกันต้องรับผิดชาระหนี้ แทนผูก้ ู้ และไม่สามารถชาระหนี้ น้ นั โดยสิ้ นเชิ งได้ เมื่อผูค้ ้ าประกันร้อง
ขอคณะกรรมการอาจผ่อนผันให้เรี ยกเก็บจากผูค้ ้ าประกันเป็ นงวดรายเดือนจนเสร็ จตามที่ผกู ้ ไู้ ด้ทา
หนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อ สหกรณ์ก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 51. ผูก้ ู้ก็ ดี ผูค้ ้ าประกันก็ ดี ต้องรั บ ผูก พันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกหรื อย้ายจาก
ราชการหรื องานประจา ต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ ทราบโดยทันที และจัดการชาระหนี้สิน ซึ่ ง
ตนมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
กาหนดไว้ ณ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561
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