ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้พเิ ศษ
พ.ศ. 2552
----------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด พ.ศ. 2547
ข้อ 15(3) ข้อ 63 (9) และข้อ 84(8) มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการ ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.
2552 ได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูพ้ ิเศษ พ.ศ. 2552 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกูพ้ ิเศษ พ.ศ. 2552”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549
ข้อ 4 บรรดาระเบียบ มติ ประกาศ หรื อคาสั่งอื่นใดที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย จากัด
“ประธาน” หมายความว่า ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย
จากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้ หมายความว่า คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา
จังหวัดเลย จากัด
“เงินกูพ้ ิเศษ” หมายความว่า เงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด ให้
สมาชิกกูย้ มื โดยใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน และนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการกูต้ าม ข้อ 7
“อาคารชุด” หมายความว่า อาคารที่บุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิ ทธิ์ ออกได้เป็ นส่ วน ๆ โดย
แต่ละส่ วนประกอบด้วยกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์ส่วนบุคคล และกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์ส่วนกลาง
“ทรัพย์ส่วนบุคคล” หมายความว่า อาคารและหมายความรวมถึงสิ่ งปลูกสร้าง หรื อที่ดินที่จดั ไว้ให้
เป็ นของเจ้าของอาคารชุดแต่ละราย
“ทรัพย์ส่วนกลาง” หมายความว่า ส่ วนของอาคารชุ ด ที่ดินที่ต้ งั อาคารชุ ด และที่ดิน หรื อทรัพย์สิน
อื่นที่มีไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกันสาหรับเจ้าของร่ วม

-2“หนังสื อกรรมสิ ทธิ์ อาคารชุ ด” หมายความว่า หนังสื อสาคัญแสดงกรรมสิ ทธิ์ ในทรัพย์ส่วนบุคคล
และกรรมสิ ทธิ์ ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง
ข้อ 6 คุณสมบัติของผูก้ เู้ งินกูพ้ ิเศษ
(1) อายุไม่เกิน 60 ปี
(2) มีอายุการเป็ นสมาชิกเป็ นเวลา 1 เดือนขึ้นไป
(3) มีหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 15 % ของวงเงินกู้ ทั้งนี้อาจจะหักเงินกูท้ ี่จะได้รับเพิ่มหุ ้นโดยอนุ โลม
(4) สมาชิกผูก้ เู้ งินกูพ้ ิเศษส่ งชาระหนี้เดิมไปแล้ว 12 เดือน หรื อกูเ้ งินไม่เต็มสิ ทธิ์ เมื่อชาระหนี้เดิม
แล้ว 1 เดือน มีสิทธิ์ กพู้ ิเศษครั้งใหม่ได้
(5) การส่ งเงินงวดชาระหนี้ เงินกูท้ ุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของสมาชิกรวมกัน
จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ 15 % หรื อตามดุลพินิจของคณะกรรมการเป็ นราย ๆ ไป
(6) สมาชิกที่ขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือน หรื อค้างชาระงวดเงินกูข้ องสหกรณ์ประเภทใด ๆ ก็ตาม
สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคาขอกู้ เว้นแต่ได้ชาระเงินที่คา้ งดังกล่าวให้เรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 7 สหกรณ์จะให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกเพื่อการดังนี้
(1) เพื่อการซื้ อที่ดิน หรื อการซื้ อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างสาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและ
ครอบครัว
(2) เพื่อการก่อสร้าง หรื อการต่อเติม หรื อการปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัว
(3) เพื่อการจัดซื้ ออาคารชุดที่พกั อาศัย หรื อชาระหนี้ที่อยูอ่ าศัย
(4) เพื่อการซื้ อยานพาหนะ
(5) เพื่อการอันจาเป็ นหรื อมีประโยชน์แก่สมาชิก โดยมีเหตุอนั ควร
ข้อ 8 หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันเงินกูพ้ ิเศษ มีดงั นี้
(1) ที่ดิน หรื อที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง ในเขตพื้นที่จงั หวัดเลย อันปลอดภาระจานองรายอื่นใช้
ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคาหลักทรัพย์ซ่ ึงสหกรณ์เป็ นผูป้ ระเมิน
(2) อาคารชุดในเขตพื้นที่จงั หวัดเลยอันปลอดภาระจานองรายอื่น ซึ่ งสมาชิกหรื อคู่สมรสของ
สมาชิกถือครองกรรมสิ ทธิ์ เป็ นรายแรก ใช้ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 85 ของราคา
หลักทรัพย์ ซึ่งสหกรณ์เป็ นผูป้ ระเมิน และใช้เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้เพียงครั้งเดียว
(3) เงินฝากของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ใช้ค้ าประกันเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ 90 – 95 ของเงินฝากและไม่
สามารถเบิกถอนก่อนวันสิ้ นสุ ดสัญญา
(4) การประเมินหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูพ้ ิเศษ
4.1 การประเมินหลักทรัพย์ให้คานึงถึง
4.1.1 ทาเล ที่ต้ งั

-34.1.2 ราคาประเมินจากทางราชการ
4.1.3 สภาพที่ดิน หรื อหลักทรัพย์
4.1.4 ราคาที่ควรจะซื้ อจะขายกันจริ งในท้องถิ่น
4.2 ให้แยกราคาประเมินหลักทรัพย์
4.2.1 ที่ดิน
4.2.2 สิ่ งปลูกสร้าง - ลักษณะ ความกว้าง , ความยาว
4.3 หากประเมินราคาสิ่ งปลูกสร้างให้พิจารณาราคาวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และความ
เสื่ อมราคาตามอายุของสิ่ งปลูกสร้างนั้น
4.4 ระบุราคาต่อหน่วยประเมินให้ชดั เจน ดังนี้
4.4.1 ที่ดินให้ระบุจานวนไร่ , งาน , ตารางวา
4.4.2 สิ่ งปลูกสร้างให้คิดตามพื้นที่ใช้สอยเป็ นตารางเมตร
ข้อ 9 หลักทรัพย์ที่ใช้ค้ าประกันเงินกูพ้ ิเศษตาม ข้อ 7 เมื่อสมาชิกยังชาระหนี้เงินกูพ้ ิเศษไม่ครบ สมาชิกจะ
โอนหลักทรัพย์ซ่ ึ งใช้ค้ าประกันเงินกูน้ ้ นั ไม่วา่ บางส่ วนหรื อทั้งหมดแก่ผอู ้ ื่นไม่ได้เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากสหกรณ์ฯ
ข้อ 10 ในกรณี ที่สมาชิกยังส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่ครบ สมาชิกจะต้องยินยอมและอานวยความสะดวกให้
กรรมการ หรื อบุคคลซึ่ งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ดาเนินการดังนี้
(1) เข้าตรวจการก่อสร้าง หรื อการต่อเติม หรื อการปรับปรุ งที่อยูอ่ าศัย
(2) ตรวจทรัพย์สิน หรื อตรวจการอื่นใด
ทั้งนี้ สมาชิกต้องชี้แจงเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจข้างต้น ให้สหกรณ์ทราบในเวลาอันสมควร
ข้อ 11 คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามควรแก่ฐานะและความสามารถในการชาระหนี้
โดยกาหนดวงเงินกูด้ งั นี้
(1) วงเงินกูไ้ ม่เกินสองล้านห้าแสนบาท
(2) ต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 6
(3) ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกันตามข้อ 8
ข้อ 12 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งิน ต้องยืน่ คาขอกูต้ ามแบบพิมพ์พร้อมรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ
ตามที่สหกรณ์กาหนดไว้
ข้อ 13 สหกรณ์อาจมอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทาการตรวจสอบคาขอกู้ รวมทั้งหลักฐานและทารายงานเสนอ
คณะกรรมการเงินกูพ้ ิจารณาวิเคราะห์ขอ้ มูล แล้วนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ 14 สมาชิกที่ได้รับอนุมตั ิให้รับเงินกูพ้ ิเศษ ต้องทาสัญญาและขอรับเงินกูภ้ ายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการกาหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิ ทธิ์
ข้อ 15 กาหนดจานวนงวดชาระหนี้เงินกูพ้ ิเศษชาระคืนไม่เกิน 300 งวด หรื อตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาเป็ นราย ๆ และอายุไม่เกิน 65 ปี

-4ข้อ 16 การส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษมี 2 วิธี
(1) วิธีที่หนึ่ง ผูก้ อู้ าจส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ิเศษเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน (ยกเว้นงวดสุ ดท้าย) พร้อม
ดอกเบี้ย
(2) วิธีที่สอง ผูก้ อู้ าจส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ิเศษพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน (ยกเว้นงวด
สุ ดท้าย)
ข้อ 17 การคิดดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษ ให้คิดเป็ นรายวันตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
ข้อ 18 ในกรณี มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 19 ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

ธวัชชัย ศรี ภูมิสวัสดิ์
(นายธวัชชัย ศรี ภูมิสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จากัด

