ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
ว่ำด้ วย เงินกู้พเิ ศษ พ.ศ. 2559
---------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ข้อ 15 (3)
ข้อ75 (9) และ ข้อ 96 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 58 ในคราวประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่
20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ได้มีมติเห็นชอบกาหนดระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย เงินกู้
พิเศษ พ.ศ. 2559 ไว้ดงั นี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วย เงินกูพ้ ิเศษ
พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ พ.ศ. 2553
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ รวมทั้งประกาศ คาสัง่ มติคณะกรรมการดาเนินการหรื อ
ระเบียบอื่นใด ซึ่งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
ครู กาแพงเพชร จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาแพงเพชร จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด
ข้อ 5 สหกรณ์ให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกได้ 3 ประเภท คือ
(1) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
(2) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
(3) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการไถ่ถอน
อนึ่ง ให้ถือว่าเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์อยูใ่ นลาดับสาคัญก่อนรองลงมา คือ
เงินกูพ้ ิเศษ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และสุดท้ายคือการกูเ้ งินพิเศษเพื่อการไถ่ถอน
หมวด 1
ข้ อกำหนดทั่วไป
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้กเู้ งินพิเศษ ตามระเบียบนี้
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ข้อ 7 สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกูพ้ ิเศษต้องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่
น้อยกว่าสามปี
ข้อ 8 สมาชิกผูส้ ่งคืนเงินกูป้ ระเภทสามัญไม่เสร็ จสิ้น ก็ให้ได้รับเงินกูพ้ ิเศษได้ เมื่อได้รับกูเ้ งิน
พิเศษแล้ว ต้องชาระหนี้ เงินกูป้ ระเภทสามัญให้เสร็ จสิ้นไป
อนึ่ งสมาชิกผูย้ งั ส่ งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จ สิ้ น ก็ให้สามารถยื่นขอกูเ้ งินสามัญ หรื อกูพ้ ิเศษใหม่ได้
ตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) การให้ได้รับเงินกูส้ ามัญ ต้องส่งชาระหนี้ เงินกูพ้ ิเศษจนเหลือหนี้สินรวมกันไม่เกินจากัดที่
ตนอาจกูเ้ งินสามัญจากสหกรณ์ได้
(2 ) การให้ได้รับเงินกูพ้ ิเศษ ต้องส่งชาระหนี้เงินกูพ้ ิเศษแล้วไม่ต่ากว่า 36 งวดติดต่อกัน
ข้อ 9 เงินกูซ้ ่ ึงจะถือเป็ นเงินกูพ้ ิเศษและใช้ระยะเวลาส่งคืนตามที่กาหนดไว้สาหรับ
เงินกูพ้ ิเศษได้น้ นั ต้องมีจานวนเงินเกินกว่าจากัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกูเ้ งินสามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 10 การให้เงินกูพ้ ิเศษนั้น ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ของ
จานวนกรรมการดาเนินการผูเ้ ข้าประชุมพิจารณาคาขอกูร้ ายนั้น
ข้อ 11 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษทั้งหนังสือกู้ และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่นๆเกี่ยวกับเงินกูน้ ้ นั ได้จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิกผูก้ ู้ จึง
รับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นการควบคุมการใช้จ่ายเงินกูใ้ ห้เป็ นไปตามความมุ่งหมาย ให้สมาชิกผูก้ สู้ ่ง จานวน
เงินกูพ้ ิเศษซึ่งตนได้รับเข้าฝากในประเภทเงินฝากออมทรัพย์ในสหกรณ์น้ ีเพื่อถอนไปใช้จ่ายเป็ นคราว ๆ ใน
เมื่อถึงกาหนดจ่ายตามความมุ่งหมาย การฝากเงินดังกล่าวนี้ ให้เปิ ดบัญชีเฉพาะ และสหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย
ให้ตามยอดเงินคงเหลือเป็ นรายวันในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ซ่ึงจะประกาศเป็ นคราว ๆ ไปส่วน
ข้อกาหนดอื่นๆ ให้อนุโลมตามระเบียบว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้นข้อกาหนดดังกล่าวในวรรคสองนั้นได้ ในกรณี ที่
สมาชิกผูก้ แู้ สดงให้เป็ นที่พอใจ คณะกรรมการดาเนินการ ว่ามีเหตุผลเป็ นพิเศษและกรณี ที่สมาชิกผูก้ เู้ งิน
พิเศษเพื่อการไถ่ถอนจะต้องทาสัญญาจานองและสัญญาเงินกูใ้ นวันเดียวกัน เพื่อรับเงินกูแ้ ละนาเงินไปชาระ
สถาบันการเงินเดิมที่เป็ นหนี้คา้ งชาระอยู่ โดยสหกรณ์จะเป็ นผูด้ าเนินการนาไปชาระให้เอง
ข้อ 12 เมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งใช้จ่ายเงินกูพ้ ิเศษตามความมุ่งหมาย ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกูต้ ามแบบที่กาหนดไว้ พร้อมทั้งหลักฐานที่มีต่อสหกรณ์ทุกคราวโดยเร็วที่สุดที่จะกระทาได้
สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใช้จ่ายเงินกูต้ าม
รายงานนั้นๆ อีกชั้นหนึ่งด้วย
ข้อ 13 กรณี ที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่เสร็ จสิ้น สมาชิกจะต้องยินยอมและอานวย
ความสะดวกให้กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลอื่น ซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อ
เติม หรื อปรับปรุ ง หรื อทรัพย์สิน หรื อการประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินกูน้ ้ นั ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้อง
ชี้แจง ข้อความเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์
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หมวด 2
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ กำรเคหะสงเครำะห์
ข้อ 14 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกูเ้ พื่อปลูกสร้างบ้าน
(2) เงินกูเ้ พื่อซื้ออาคาร หรื อซื้อที่ดินและอาคาร หรื อซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคารใน
ระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ สาหรับใช้เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเอง และครัวเรื อนตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกูเ้ พื่อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคารสาหรับใช้เป็ นที่อาศัยของตนเอง และครัวเรื อน
ตามควรแก่ฐานะ
ข้อ 15 สมาชิก ผูป้ ระสงค์ขอกู้เงิน ดังกล่าวในข้อ 14ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสิ นทรัพย์
และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายรายการบุคคลในครัวเรื อนการอยูอ่ าศัยเดิมและเหตุผลความจาเป็ นที่ตอ้ งจัด
ให้มีที่อยูอ่ าศัยใหม่ แบบรู ปและรายการก่อสร้าง หรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคาร รายละเอียด และหลักฐานแห่ ง
ที่ ดิ นที่ จะก่ อสร้ าง ต่ อเติ ม หรื อปรั บปรุ งอาคาร รายละเอี ย ดหลัก ฐานแห่ งที่ ดิ น และหรื ออาคารที่ จ ะซื้ อ
กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่ทาไว้ หรื อร่ างสัญญาที่จะทา ร า ย ละ เ อี ย ด แ ห่ ง ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ สน อ เ ป็ น
หลักประกัน
ข้อ 16 แบบรู ป และรายการก่อสร้าง หรื อต่อเติม หรื อปรับปรุ งอาคารนั้น ต้องปฏิบตั ิให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรู ป หรื อรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญต้องได้รับความเห็น
ของบุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดาเนินการเพื่อการนี้และต้องรายงานคณะกรรมการดาเนินการ
ทราบด้วย
ข้อ 17 สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดาเนินการ หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษ เพื่อการเคหะสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ ความจริ ง และความร่ วมมือ
ข้อ 18 จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรโดยคานึงถึงลักษณะของที่อยูอ่ าศัยตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกตามข้อจากัด ดังนี้
(1) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ตามข้อ 14(1) (2)ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 80 เท่าของ
เงินเดือนและไม่เกิน 4,000,000 บาท
(2) เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ตามข้อ14 (3) ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน
และไม่เกิน 3,000,000 บาท
ข้อ 19 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์น้ นั มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จดั ให้มีที่อยู่
อาศัยของตนและครัวเรื อนตามที่กล่าวในข้อ 14 มิใช่จดั ให้มีข้ ึนสาหรับให้เช่า หรื อโอนแก่ผอู้ ื่น
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ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูเ้ พื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็ จสิ้น สมาชิกจะให้เช่าหรื อโอน
อาคาร หรื อที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ ้นั ไม่ว่าบางส่วน หรื อ ทั้งหมดแก่ผอู้ ื่นไม่ได้ เว้นแต่ กรณี ที่จาเป็ นซึ่งได้รับ
อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
หมวด 3
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ กำรลงทุนประกอบอำชีพ
ข้อ 20 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของตน
และครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร และพอใจว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิก
ผูก้ ู้
ข้อ 21 สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินดังกล่าวใน ข้อ 20 ต้องเสนอคาขอกูถ้ ึงคณะกรรมการ
ดาเนินการ ตามแบบที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสิ นทรัพย์
และหนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดหลักฐานแห่ งทรัพย์สิน
ที่จะใช้เงินกูร้ ายละเอียดแห่ งความต้องการเงินกู้ จานวนหุ ้นซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซ่ึงคาดว่าจะ
ได้รั บจากการลงทุ นนั้น ก าหนดการใช้จ่ ายเงิ น กู้ ประสบการณ์ข องตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ นั้น
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นประกัน
ข้อ 22 สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ต้องแสดงหลักฐานให้เป็ นที่
พอใจ คณะกรรมการดาเนินการว่าตนจะออกทุนเอง เป็ นจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจานวนทั้งหมด ซึ่ง
ต้องการใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพที่ตนกระทานั้น
ข้อ 23 สหกรณ์ จ ะมอบให้ค ณะกรรมการด าเนิ น การ หรื อบุ ค คลอื่น ตามที่ เห็ น สมควร
สอบสวน และทารายงานเกี่ ยวกับค าขอกู้เงิ น พิเศษ เพื่อการลงทุ น ประกอบอาชี พเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้าที่ของสมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริ ง และความร่ วมมือ
ข้อ 24 จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งให้แก่สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ ง ๆ นั้น
ย่อมสุ ดแต่คณะกรรมการด าเนิ นการพิจารณากาหนดตามที่เห็ นสมควร โดยค านึ งถึงความต้องการเงิน กู้
แท้จริ งตามแผนงานประกอบอาชีพ และความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกนั้น โดยให้กไู้ ด้ไม่เกิน 80 เท่ า
ของเงินเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท
หมวด 4
เงินกู้พเิ ศษเพือ่ กำรไถ่ถอน
ข้อ 25 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการไถ่ถอนนั้น ให้กเู้ พื่อการไถ่ถอนกรณี สมาชิกผูก้ ู้ได้กเู้ งิ นไว้ก ับ
สถาบันการเงินอื่นซึ่งกูป้ ระเภทเพื่อการปลูกสร้างบ้าน หรื อซื้อบ้าน
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ข้อ 26 สมาชิ กผูป้ ระสงค์ขอกู้เงิ นดังกล่าวในข้อ 25 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ดาเนินการตามแบบที่กาหนดพร้อมรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ดังนี้ สาเนาสลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง
สาเนาหลักทรัพย์สาเนาหนังสื อจานอง บัตรประจาตัว ทะเบียนบ้าน หนังสื อยืนยันการเป็ นหนี้ จากสถาบัน
การเงินเดิม
ข้อ 27 สมาชิกผูข้ อกูเ้ งินพิเศษเพื่อการไถ่ถอน ต้องแสดงหลักฐานและข้อเท็จจริ งให้เป็ นที่
พอใจต่อคณะกรรมการดาเนินการ ว่าต้องการกูย้ มื เงินเพื่อการไถ่ถอนนั้นจริ ง
ข้อ 28 สหกรณ์ จ ะมอบให้ค ณะกรรมการด าเนิ น การหรื อบุ ค คลอื่น ตามที่ เ ห็ น สมควร
สอบสวนและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการไถ่ถอนเสนอคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณา
เป็ นหน้าที่ ของสมาชิกผูก้ ตู้ อ้ งให้ขอ้ เท็จจริ งและความร่ วมมือแก่ผทู้ ี่ได้รับมอบให้ทาหน้าที่แทน
ข้อ 29 จ านวนเงิ นกู้พิเศษเพื่อการไถ่ถอน ซึ่ งให้แก่ สมาชิ กผูก้ ู้คนหนึ่ ง ๆ นั้น ย่อมสุ ดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและความสามารถชาระหนี้ ของสมาชิกนั้น โดยให้คานึ งถึงจานวนหนี้ ที่
สมาชิกผูย้ งั ค้างชาระกับสถาบันการเงินเดิมอยู่ แต่ท้ งั นี้ จะให้กไู้ ด้ไม่เกิน 80 เท่าของเงินเดือน และไม่เกิน
3,000,000 บาท
หมวด 5
หลักประกันสำหรับเงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 30 ในการกูเ้ งินพิเศษนั้น ผูก้ ตู้ อ้ งทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ ถ้า
เงินกูพ้ ิเศษนั้น มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ตอ้ งมีหลักประกันอย่างอื่นถ้าเงินกูพ้ ิเศษ
นั้นมีจานวนเกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ตอ้ งมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) มีอสังหาริ มทรั พย์ร วมสิ่ งปลูก สร้ างอัน ปลอดจากภาระจ านองรายอื่ น ในจังหวัด
กาแพงเพชร หรื อจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ติดต่อกับเขตจังหวัดกาแพงเพชรจานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น
โดยต้องเป็ นที่ พอใจคณะกรรมการดาเนิ นการว่า จ านวนเงินกูส้ ่ วนที่เกินกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ู้ ต้องอยู่ภายในร้ อยละ
แปดสิบ แห่งค่า ของอสังหาริ มทรัพย์ นั้น
กรณี นาสิ่งปลูกสร้างจานองต้องทาประกันอัคคีภยั ตามมูลค่าของวงเงินกูย้ มื เมื่อสมาชิกผูก้ ู้
นาหลักทรัพย์เข้าจานองตามวรรคแรกมาเป็ นประกันเงินกู้ หากหลักทรัพย์มีสิ่งปลูกสร้ างรวมอยู่ดว้ ยเมื่อ
ประเมินหลักทรัพย์ที่นามาประกันไม่เพียงพอต่อวงเงินที่ขอกู้ คณะกรรมการดาเนิ นการให้สมาชิกผูก้ นู้ าสิ่ ง
ปลูกสร้างเข้าจานองร่ วมกับหลัก ทรัพย์เดิ มที่น ามาเป็ นหลักประกันนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบที่
แต่งตั้งขึ้นโดยมติที่ประชุม ให้ตรวจสอบเป็ นคราว ๆ ไป และสมาชิกผูก้ ู้ตอ้ งทาประกันภัยสิ่ งปลูกสร้างไว้
ต่อบริ ษทั ประกันภัยที่สหกรณ์เป็ นผูก้ าหนด เท่ากับจานวนที่คณะกรรมการดาเนินการ อนุมตั ิให้กไู้ ด้
โดยประกันในวงเงินร้อยละเจ็ดสิ บของวงเงิน กู้ และคณะกรรมการดาเนิ นการ จะอนุ ม ั ติราคาประเมิน
ให้ไ ด้ไ ม่ เ กิ น ร้ อยละเจ็ ด สิ บแห่ งสิ่ งปลูก สร้ างนั้น แต่ ไม่ เกิ น วงเงิ น 700,000 บาท (เจ็ ด แสนบาทถ้ว น)
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บ้านทาวน์ เฮาส์ ไม่ เกิ น 400,000 บาท (สี่ แสนบาทถ้วน) บ้านชั้นเดี ยวและสองชั้นไม่ เกิ น 700,000 บาท
(เจ็ดแสนบาทถ้วน)
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรื อเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาแพงเพชร จากัด หรื อ
เอกสารการฝากเงินในธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ นประกันเงินกูร้ ายนั้น โดย
จานวนเงินกูส้ ่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ของผูก้ ตู้ อ้ งอยูภ่ ายในร้อยละเก้าสิบ แห่งค่าของทรัพย์น้ นั
(3) การประเมิ น หลัก ทรั พย์ที่ จ ะน ามาจ านองนั้น จะต้องประเมิน โดยคณะกรรมการ
ดาเนินการที่สหกรณ์มอบหมายให้ไปดาเนินการ ตามหลักเกณ์์ที่กาหนดไว้ในระเบียบ
หมวด 6
กำรส่ งคืนเงินกู้พเิ ศษ
ข้อ 31 คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผกู้ เู้ งินพิเศษส่งคืนเป็ นงวดรายเดือน
เท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็ นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเป็ นการสมควรตามฐานะของผูก้ ู้ จานวน และความมุ่ง
หมายแห่งเงินกูแ้ ต่ตอ้ งไม่เกิน 360 งวด และหรื อข้าราชการชาระภายในอายุไม่เกิน 80 ปี ลูกจ้างประจาอายุ ไม่
เกิน 60 ปี ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก ทั้งนี้โดยไม่มกี ารผ่อนเวลา
ข้อ 32 การส่งงวดชาระหนี้เงินกูท้ ุกประเภท ซึ่งผูก้ ตู้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์น้ นั ให้ส่งโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ ณ ที่จ่าย และให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน
นั้น ๆ
ข้อ 33 ในกรณี ใด ๆ ดังกาหนดตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อที่ 17 เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
หมวด 7
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้อ 34 ให้เรี ยกดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกผูก้ เู้ พื่อการรวมหนี้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ต่อ
ปี การเพิ่มและลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เป็ นอานาจของคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณากาหนดเป็ นครั้ง
คราว ตามประกาศของสหกรณ์
ข้อ 35 ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็ นรายวันตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการดาเนินการ รักษาการตามระเบียบและให้มีอานาจในการตีความ
วินิจฉัยเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
ประกำศ ณ วันที่ 23 พฤษภำคม พ.ศ. 2559
รมย์ พะโยม

(ดร.รมย์ พะโยม)
ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกำแพงเพชร จำกัด
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