
 
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจงัหวดัเลย   จ ากดั 

ว่าด้วยการให้เงนิกู้พเิศษ 
พ.ศ.  2552 

----------- 
 อาศยัอ านาจตามความในขอ้บงัคบัของ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย   จ  ากดั  พ.ศ.  2547 
ขอ้ 15(3)  ขอ้ 63 (9) และขอ้ 84(8)  มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ คร้ังท่ี 7/2552  เม่ือวนัท่ี 22 กรกฎาคม  พ.ศ.
2552  ไดก้ าหนดระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูพ้ิเศษ   พ.ศ.  2552  ไวด้งัน้ี 
 ขอ้  1  ระเบียบน้ีเรียกวา่   “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั วา่ดว้ยการให้
เงินกูพ้ิเศษ พ.ศ.  2552” 
 ขอ้  2  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  23  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552   เป็นตน้ไป 

ขอ้  3  ใหย้กเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย   จ  ากดั  วา่ดว้ยเงินกูพ้ิเศษ  พ.ศ.  
2548  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 1) พ.ศ. 2549  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2549  แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3)  พ.ศ. 2549 
 ขอ้  4  บรรดาระเบียบ   มติ  ประกาศ  หรือค าสั่งอ่ืนใดท่ีขดั  หรือแยง้กบัระเบียบน้ีใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ขอ้  5  ในระเบียบน้ี 
  “สหกรณ์”  หมายความวา่  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย   จ  ากดั 
  “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา
จงัหวดัเลย  จ  ากดั 
  “ประธาน”  หมายความวา่   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  
จ  ากดั 
  “คณะกรรมการเงินกู”้  หมายความวา่   คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา
จงัหวดัเลย  จ  ากดั 
  “เงินกูพ้ิเศษ”  หมายความวา่   เงินท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย  จ  ากดั  ให้
สมาชิกกูย้มื  โดยใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั  และน าไปใชต้ามวตัถุประสงคข์องการกูต้าม ขอ้ 7   
  “อาคารชุด”   หมายความวา่  อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธ์ิออกไดเ้ป็นส่วน ๆ  โดย  
แต่ละส่วนประกอบดว้ยกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคล  และกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนกลาง 
  “ทรัพยส่์วนบุคคล”  หมายความวา่  อาคารและหมายความรวมถึงส่ิงปลูกสร้าง  หรือท่ีดินท่ีจดัไวใ้ห้
เป็นของเจา้ของอาคารชุดแต่ละราย 
  “ทรัพยส่์วนกลาง”  หมายความวา่  ส่วนของอาคารชุด  ท่ีดินท่ีตั้งอาคารชุด  และท่ีดิน  หรือทรัพยสิ์น
อ่ืนท่ีมีไวเ้พื่อประโยชน์ร่วมกนัส าหรับเจา้ของร่วม 
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  “หนงัสือกรรมสิทธ์ิอาคารชุด”  หมายความวา่   หนงัสือส าคญัแสดงกรรมสิทธ์ิในทรัพยส่์วนบุคคล
และกรรมสิทธ์ิร่วมในทรัพยส่์วนกลาง 
 ขอ้  6  คุณสมบติัของผูกู้เ้งินกูพ้ิเศษ 

(1) อายไุม่เกิน  60  ปี 
(2) มีอายกุารเป็นสมาชิกเป็นเวลา  1  เดือนข้ึนไป 
(3) มีหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 15 %  ของวงเงินกู ้ ทั้งน้ีอาจจะหกัเงินกูท่ี้จะไดรั้บเพิ่มหุ้นโดยอนุโลม 
(4) สมาชิกผูกู้เ้งินกูพ้ิเศษส่งช าระหน้ีเดิมไปแลว้  12  เดือน   หรือกูเ้งินไม่เตม็สิทธ์ิเม่ือช าระหน้ีเดิม

แลว้ 1 เดือน มีสิทธ์ิกูพ้ิเศษคร้ังใหม่ได ้
(5) การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภท  ดอกเบ้ียเงินกู ้ รวมทั้งเงินอ่ืน ๆ  ของสมาชิกรวมกนั

จะตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือ  15 %  หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการเป็นราย ๆ ไป 
(6) สมาชิกท่ีขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน  หรือคา้งช าระงวดเงินกูข้องสหกรณ์ประเภทใด ๆ  ก็ตาม  

สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกู ้ เวน้แต่ไดช้ าระเงินท่ีคา้งดงักล่าวใหเ้รียบร้อยแลว้ 
ขอ้ 7  สหกรณ์จะใหเ้งินกูพ้ิเศษแก่สมาชิกเพื่อการดงัน้ี 
 (1)  เพื่อการซ้ือท่ีดิน   หรือการซ้ือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างส าหรับใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและ 
                     ครอบครัว 
 (2)  เพื่อการก่อสร้าง  หรือการต่อเติม  หรือการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยัของตนเองและครอบครัว 
 (3)  เพื่อการจดัซ้ืออาคารชุดท่ีพกัอาศยั   หรือช าระหน้ีท่ีอยูอ่าศยั 
 (4)  เพื่อการซ้ือยานพาหนะ 
 (5)  เพื่อการอนัจ าเป็นหรือมีประโยชน์แก่สมาชิก  โดยมีเหตุอนัควร 
ขอ้  8  หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษ  มีดงัน้ี 

(1) ท่ีดิน  หรือท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเลย  อนัปลอดภาระจ านองรายอ่ืนใช ้      
ค  ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ  85  ของราคาหลกัทรัพยซ่ึ์งสหกรณ์เป็นผูป้ระเมิน 

(2) อาคารชุดในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเลยอนัปลอดภาระจ านองรายอ่ืน   ซ่ึงสมาชิกหรือคู่สมรสของ
สมาชิกถือครองกรรมสิทธ์ิเป็นรายแรก  ใชค้  ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ  85  ของราคา
หลกัทรัพย ์ ซ่ึงสหกรณ์เป็นผูป้ระเมิน  และใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูไ้ดเ้พียงคร้ังเดียว 

(3) เงินฝากของผูกู้ท่ี้มีอยูใ่นสหกรณ์ใชค้  ้าประกนัเงินกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 – 95 ของเงินฝากและไม่
สามารถเบิกถอนก่อนวนัส้ินสุดสัญญา 

(4) การประเมินหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษ 
4.1  การประเมินหลกัทรัพยใ์หค้  านึงถึง 
 4.1.1 ท าเล  ท่ีตั้ง 
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 4.1.2  ราคาประเมินจากทางราชการ 
 4.1.3  สภาพท่ีดิน  หรือหลกัทรัพย ์
 4.1.4  ราคาท่ีควรจะซ้ือจะขายกนัจริงในทอ้งถ่ิน 

   4.2  ใหแ้ยกราคาประเมินหลกัทรัพย ์
    4.2.1  ท่ีดิน 
    4.2.2  ส่ิงปลูกสร้าง -  ลกัษณะ  ความกวา้ง , ความยาว 
   4.3  หากประเมินราคาส่ิงปลูกสร้างใหพ้ิจารณาราคาวสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้าง  และความ 
                                                เส่ือมราคาตามอายขุองส่ิงปลูกสร้างนั้น 
   4.4  ระบุราคาต่อหน่วยประเมินใหช้ดัเจน   ดงัน้ี 
    4.4.1  ท่ีดินใหร้ะบุจ านวนไร่ ,  งาน  ,  ตารางวา 
    4.4.2  ส่ิงปลูกสร้างใหคิ้ดตามพื้นท่ีใชส้อยเป็นตารางเมตร 
 ขอ้  9  หลกัทรัพยท่ี์ใชค้  ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษตาม ขอ้ 7  เม่ือสมาชิกยงัช าระหน้ีเงินกูพ้ิเศษไม่ครบ  สมาชิกจะ
โอนหลกัทรัพยซ่ึ์งใชค้  ้าประกนัเงินกูน้ั้น  ไม่วา่บางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผูอ่ื้นไม่ไดเ้วน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากสหกรณ์ฯ 
 ขอ้  10  ในกรณีท่ีสมาชิกยงัส่งคืนเงินกูพ้ิเศษไม่ครบ  สมาชิกจะตอ้งยนิยอมและอ านวยความสะดวกให้
กรรมการ  หรือบุคคลซ่ึงไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ด าเนินการดงัน้ี 

(1) เขา้ตรวจการก่อสร้าง  หรือการต่อเติม  หรือการปรับปรุงท่ีอยูอ่าศยั 
(2) ตรวจทรัพยสิ์น  หรือตรวจการอ่ืนใด 

ทั้งน้ี   สมาชิกตอ้งช้ีแจงเก่ียวกบัเร่ืองท่ีตรวจขา้งตน้  ใหส้หกรณ์ทราบในเวลาอนัสมควร 
ขอ้  11  คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกูแ้ก่สมาชิกไดต้ามควรแก่ฐานะและความสามารถในการช าระหน้ี 

โดยก าหนดวงเงินกูด้งัน้ี 
(1) วงเงินกูไ้ม่เกินสองลา้นหา้แสนบาท 
(2) ตอ้งมีคุณสมบติัตามขอ้ 6 
(3) ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนัตามขอ้ 8 

ขอ้  12  สมาชิกผูป้ระสงคจ์ะขอกูเ้งิน   ตอ้งยืน่ค  าขอกูต้ามแบบพิมพพ์ร้อมรายละเอียดและหลกัฐานต่าง ๆ   
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดไว ้
 ขอ้  13  สหกรณ์อาจมอบเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ท าการตรวจสอบค าขอกู ้ รวมทั้งหลกัฐานและท ารายงานเสนอ 
คณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาวเิคราะห์ขอ้มูล  แลว้น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมติั 
 ขอ้  14  สมาชิกท่ีไดรั้บอนุมติัใหรั้บเงินกูพ้ิเศษ  ตอ้งท าสัญญาและขอรับเงินกูภ้ายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการก าหนด  มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
 ขอ้  15  ก าหนดจ านวนงวดช าระหน้ีเงินกูพ้ิเศษช าระคืนไม่เกิน  300  งวด  หรือตามดุลพินิจของคณะกรรมการ
พิจารณาเป็นราย ๆ  และอายุไม่เกิน  65  ปี 
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 ขอ้  16  การส่งคืนเงินกูพ้ิเศษมี 2  วธีิ 

(1) วธีิท่ีหน่ึง  ผูกู้อ้าจส่งคืนตน้เงินกูพ้ิเศษเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ  กนั (ยกเวน้งวดสุดทา้ย) พร้อม
ดอกเบ้ีย 

(2) วธีิท่ีสอง   ผูกู้อ้าจส่งคืนตน้เงินกูพ้ิเศษพร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ  กนั (ยกเวน้งวด
สุดทา้ย) 

ขอ้  17  การคิดดอกเบ้ียเงินกูพ้ิเศษ  ใหคิ้ดเป็นรายวนัตามประกาศอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ 
ขอ้  18  ในกรณีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหค้ณะกรรมการเป็นผูมี้อ  านาจวนิิจฉยัช้ีขาด 
ขอ้  19  ใหป้ระธานกรรมการเป็นผูรั้กษาการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 

 
                           ประกาศ  ณ  วนัท่ี   24  กรกฎาคม  พ.ศ.  2552 
 
 

             ธวชัชยั   ศรีภูมิสวสัด์ิ 
                                                                                     (นายธวชัชยั   ศรีภูมิสวสัด์ิ) 
                                                                                             ประธานกรรมการ 
                                                                  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัเลย   จ  ากดั 

 


