ระเบียบสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่ าด้ วยการให้ เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะแก่ สมาชิก พ.ศ. 2561
โดยเป็ นการสมควรกาหนดระเบียบให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สมาชิกในกิจการสหกรณ์ ประกอบ
กับคณะกรรมการดาเนินการได้ พิจารณาเห็นว่าสหกรณ์มีฐานะการเงินก้ าวหน้ าพอที่จะช่วยเหลือให้ เงินกู้เพื่อ
ส่งเสริมฐานะความมัน่ คงแก่สมาชิกได้ อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ ข้ อ 3 (5) , 66 (9) และ
ข้ อ 90 (4) แห่งข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด และมติคณะกรรมการ
ดาเนินการชุดที่ 26 ในการประชุมครัง้ ที่ 5 / 2561 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 จึงกาหนดระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้
หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ว่าด้ วยการให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 ”
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วันที่ 6 มีนาคม 2561 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3 ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ว่าด้ วย
การให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิก พ.ศ.2551 และฉบับแก้ ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ
ข้ อ 4 ให้ คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยการให้ เงินกู้พิเศษตามระเบียบนี ้
ข้ อ 5 วัตถุประสงค์การให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก มีไว้ เพื่อการเคหะ ได้ แก่
(1) เงินกู้เพื่อก่อสร้ างอาคาร สาหรับใช้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัวตาม
ควรแก่ฐานะ
(2) เงินกู้เพื่อซื ้อที่ดนิ และปลูกสร้ างอาคาร สาหรับใช้ เป็ นที่อยู่อาศัยของตนเองและ
ครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกู้เพื่อซื ้ออาคารสาเร็จรูป สาหรับใช้ เป็ นที่อยูอ่ าศัยของตนเองและครอบครัว
ตามควรแก่ฐานะ
(4) เงินกู้เพื่อไถ่ถอนจานองเงินกู้ เพื่อที่อยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงินที่สมาชิกได้ ก้ ไู ว้
ก่อนหน้ านี ้
ข้ อ 6 สมาชิกซึง่ อาจได้ รับเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ต้ องได้ เป็ นสมาชิกในสหกรณ์นี ้ติดต่อกัน
มาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าหนึง่ ปี
ข้ อ 7 ถ้ าคณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรจะให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะแก่สมาชิกที่
ส่งคืนเงินกู้ทกุ ประเภทไม่เสร็จก็ได้ แต่เมื่อให้ เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะรายใหม่แล้ ว เงินกู้รายก่อนทุกประเภท
ต้ องชาระเงินโดยหักจากเงินกู้พิเศษรายใหม่ให้ เสร็จสิ ้นไป

- 2ข้ อ 8 การให้ เงินกู้พิเศษนัน้ ต้ องได้ ความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการที่มีอยูใ่ น
วาระขณะนัน้
ข้ อ 9 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ วินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษ ทังหนั
้ งสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่นเกี่ยวกับเงินกู้นนั ้ ได้ ทาตามที่กาหนดไว้ โดยครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว สมาชิกผู้ก้ จู งึ จะรับเงินกู้
จากสหกรณ์ได้
ข้ อ 10 เมื่อถึงกาหนดที่สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องจ่ายเงินกู้พิเศษตามความมุง่ หมาย ต้ องเสนอรายงาน
ใช้ จา่ ยตามแบบที่กาหนดไว้ พร้ อมทังหลั
้ กฐานที่มี ต่อสหกรณ์ทกุ คราวโดยเร็วที่สดุ ที่จะกระทาได้ สหกรณ์อาจ
มอบให้ กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใช้ จา่ ยเงินกู้ตามรายงานนัน้ ๆ อีกขัน้
หนึง่ ด้ วย
ข้ อ 11 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ผู้ก้ จู ะต้ องยินยอมและอานวยความ
สะดวกให้ กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นซึง่ ได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้ าตรวจการก่อนสร้ างหรื อ
ทรัพย์สินที่ใช้ เงินกู้นนได้
ั ้ และจะชี ้แจงข้ อความเกี่ยวกับเรื่ องที่ตรวจให้ ทราบตามความประสงค์
หมวด 2
หลักเกณฑ์ และวิธีการให้ เงินกู้
ข้ อ 12 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษ ต้ องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตาม
แบบที่กาหนดไว้ รวมทังรายละเอี
้
ยดหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี ้สิน รายได้
และค่าใช้ จา่ ยรายบุคคลในครอบครัว การอยู่อาศัยเดิมและเหตุผลตามความจาเป็ นที่ต้องจัดให้ มีที่อยูอ่ าศัย
ใหม่ แบบรูปและการก่อสร้ าง รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้ างอาคาร รายละเอียดแห่งที่ดนิ
และหรื ออาคารที่จะก่อสร้ าง กาหนดเวลาและราคา สัญญาที่จะทาไว้ หรื อร่างสัญญาที่จะทารายละเอียดแห่ง
ทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ข้ อ 13 แบบรูปรายการก่อสร้ างอาคารนัน้ ต้ องปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและต้ องได้ รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการดาเนินการด้ วย การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรื อรายการดังกล่าวในวรรค
ก่อนในสาระสาคัญต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรื อซึง่ ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
ดาเนินการเพื่อการนี ้ จะต้ องรายงานคณะกรรมการดาเนินการให้ ทราบด้ วย
ข้ อ 14 สหกรณ์จะมอบให้ คณะกรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวน
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็ นหน้ าที่ของ
สมาชิกผู้ก้ ตู ้ องให้ ข้อความจริ งและความร่วมมือ รวมถึงค่าใช้ จา่ ย ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด

-3หมวด 3
กาหนดวงเงินกู้
ข้ อ 15 จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ ซึง่ ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึ่ง ๆ นันย่
้ อมสุดแต่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงลักษณะของที่อยู่อาศัยตามควรแก่ฐานะและ
ความสามารถชาระหนี ้ของสมาชิกนัน้ แต่ ไม่ เกินสองล้ านบาท ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 16 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะนัน้ มีความมุง่ หมายเพื่อให้ สมาชิกใช้ จดั ให้ มีที่อยู่อาศัยของ
ตนเองและครอบครัวตามที่กล่าวในข้ อ 4 มิใช่จดั ให้ มีขึ ้นสาหรับให้ เช่าหรื อโอนแก่ผ้ อู ื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะไม่เสร็จ ผู้ก้ จู ะให้ เช่าหรื อโอนอาคารหรื อ
ที่ดนิ ซึง่ ใช้ เงินกู้นนไม่
ั ้ วา่ บางส่วนหรื อทังหมดแก่
้
ผ้ อู ื่นไม่ได้ เว้ นแต่กรณีที่จาเป็ นซึง่ ได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือ
จากคณะกรรมการดาเนินการ
หมวด 4
หลักประกันเงินกู้
ข้ อ 17 ในการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่
กาหนด และต้ องมีหลักประกันเงินกู้ดงั นี ้
(1) หุ้นของผู้ก้ ทู ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ พันธบัตรรัฐบาล อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลาย
อย่างรวมกัน โดยต้ องใช้ ห้ นุ เป็ นหลักประกันอันดับแรกค ้าประกันได้ ร้อยละ 90 ของจานวนหุ้นที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ถ้ าเต็มวงเงินกู้ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก และทาประกันอัคคีภยั ร้ อยละ 30 ของราคาบ้ าน
(2) หากหลักประกันไม่เป็ นไปตาม (1) ให้ ประเมินราคาที่ดนิ ร้ อยละ 80 ถ้ าเต็ม
ตามวงเงินกู้ที่เหลือก็อนุมตั ิ และทาประกันอัคคีภยั ร้ อยละ 50 ของราคาบ้ าน เป็ นเวลาติดต่อกันตลอดอายุ
สัญญาโดยมอบให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
(3) หากหลักประกันตาม (2) ยังไม่เต็มวงเงินกู้ที่เหลือ สหกรณ์จะประเมินราคา
บ้ านให้ ร้อยละ 50 ถ้ าเต็มวงเงินกู้ที่เหลือก็อนุมตั ิ และทาประกันอัคคีภยั ร้ อยละ 50 ของราคาบ้ าน เป็ นเวลา
ติดต่อกันตลอดอายุสญ
ั ญาโดยมอบให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
(4) หากหลักประกันยังไม่เต็มวงเงินกู้ที่เหลืออีก ถ้ ามีดินของบุคคลอื่น ซึง่ อยูใ่ น
จังหวัดมุกดาหาร ที่ให้ ความยินยอมมาจานองเป็ นประกันได้ ร้อยละ 80 ของราคาประเมิน ถ้ าเต็มวงเงินกู้ที่
เหลือก็อนุมตั ิถ้าไม่เต็มวงเงินกู้ที่เหลือให้ ปรับลดวงเงินกู้ และทาประกันอัคคีภยั ร้ อยละ 50 ของราคาบ้ าน
เป็ นเวลาติดต่อกันตลอดอายุสญ
ั ญาโดยมอบให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
(5) ถ้ าไม่มีที่ดนิ ของบุคคลอื่น มาจานองเป็ นประกันให้ ปรับลดวงเงินกู้ และทา
ประกันอัคคีภยั ร้ อยละ 50 ของราคาบ้ าน เป็ นเวลาติดต่อกันตลอดอายุสญ
ั ญาโดยมอบให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับ
ผลประโยชน์

-4ข้ อ 18 หลักประกันความเสี่ยง ของสมาชิกให้ พิจารณาตามลาดับดังนี ้
(1) กรณีสมาชิกผู้ก้ อู อกจากราชการ ได้ แก่ หุ้น อสังหาริมทรัพย์ ( ไม่เกินร้ อยละ 80
ของราคาประเมิน ) และประกันอัคคีภยั ตามลาดับ
(2) กรณีสมาชิกผู้ก้ เู สียชีวิตได้ แก่ หุ้น ประกันชีวิตกลุม่ ( วงเงิน 400,000 บาท )
เงินสงเคราะห์ศพ ( 100,0000 บาท ) ประกันสินเชื่อ อสังหาริมทรัพย์ และประกันอัคคีภยั ( กรณีอาจเกิด
อัคคีภยั ) ตามลาดับ
ข้ อ 19 ให้ ผ้ กู ้ ทู าประกันสินเชื่อในวงเงินกู้สว่ นเกิน หลังจากหักค่าหุ้น ค่า ประกันชีวิตกลุม่
( วงเงิน 400,000 บาท ) และเงินสงเคราะห์ศพ ( 100,000 บาท ) โดยชาระเบี ้ยประกันสินเชื่อครัง้ เดียวมอบ
ให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์
ข้ อ 20 ผู้ก้ ตู ้ องทาประกันอัคคีภยั สาหรับอาคาร / สิ่งปลูกสร้ างเท่ากับวงเงินที่อนุมตั ใิ ห้ ก้ ู โดย
หักจากเงินกู้พิเศษเป็ นค่าชาระเบี ้ยประกันครัง้ เดียว โดยมอบให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์ ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไป
ตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 21 ค่าใช้ จ่ายในการควบคุมหลักประกัน ผู้ก้ จู ะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ
หลายอย่างแล้ วแต่กรณี ได้ แก่ ค่าน ้ามันรถยนต์ ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ของผู้ประเมิน และค่าใช้ จา่ ยอื่นตามที่ต้องจ่าย
จริง ทังนี
้ ้ตามวัตถุประสงค์ของการกู้เงินและหลักทรัพย์ที่นามาค ้าประกัน ดังนี ้ ดังนี ้
(1) ค่าตรวจสอบที่ดนิ ก่อนอนุมตั ิ
(2) ค่าตรวจสอบผลความสาเร็จของการต่อเติมอาคาร สิ่งปลูกสร้ าง ไม่เกิน 2 ครัง้
(3) ค่าตรวจสอบผลสาเร็จของการประกอบอาชีพ ไม่เกิน 2 ครัง้
(4) ค่าใช้ จา่ ยในการควบคุมหลักประกัน ค่าประกันชีวิตเท่าที่จา่ ยจริง
หมวด 5
การส่ งคืนเงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะ
ข้ อ 22 ให้ ผ้ กู ้ ผู ่อนชาระตามหลักเกณฑ์เลือกได้ อย่างใดอย่างหนึง่ ดังนี ้ แบบ (ก) หรื อ (ข)
(ก) ผ่อนชาระคืนเงินต้ นเป็ นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน เว้ นแต่งวดสุดท้ าย
พร้ อมดอกเบี ้ยต่างหาก
(ข) ผ่อนชาระเงินกู้แบบเงินต้ นและดอกเบี ้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด
โดยวิธีหกั จากเงินได้ รายเดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย ในวันจ่ายเงินได้ รายเดือนของผู้ก้ นู นั ้ และผู้
กู้จะต้ องมีเงินเดือนหลังหักชาระหนี ้ทุกประเภทแล้ ว ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ต่อเดือน

-5จานวนงวดแล้ วแต่คณะกรรมการดาเนินการ เห็นสมควรตามฐานะและเงินได้ รายเดือนของ
ผู้ก้ ู ไม่เกินยี่สิบห้ าปี หรื อสามร้ อยงวด แต่เมื่อรวมระยะเวลาการส่งใช้ คืนเงินยืมกับอายุตวั ของผู้ก้ แู ล้ วผู้ก้ ู
ที่เป็ นข้ าราชการรายหนึง่ ๆ จะต้ องมีอายุตวั ไม่เกินเจ็ดสิบปี ตังแต่
้ เดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก ส่วนผู้ก้ ทู ี่
เป็ นลูกจ้ างประจา พนักงานสหกรณ์ รายหนึง่ ๆ จะต้ องมีอายุตวั ไม่เกินหกสิบปี ตังแต่
้ เดือนที่คิดดอกเบี ้ย
เดือนแรก และในงวดสุดท้ ายเงินต้ นคงเหลือและเงินค่าหุ้นต้ องสมดุลกัน ( ไม่มีหนี ้คงเหลือ )
หมวด 6
ดอกเบีย้ เงินกู้พเิ ศษเพื่อการเคหะ
ข้ อ 23 ให้ ดอกเบี ้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ มีอตั ราดอกเบี ้ยต่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้สามัญ
ปกติ ร้ อยละ 0.25 ต่อปี โดยจะได้ ประกาศให้ ทราบเป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 24 ดอกเบี ้ยนันให้
้ คิดเป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินคงเหลือ
หมวด 7
หลักเกณฑ์ การจ่ ายเงิน
ข้ อ 25 การจ่ายเงินกู้พิเศษให้ แก่สมาชิกที่ได้ รับอนุมตั จิ ากคณะกรรมการดาเนินการแล้ ว
สหกรณ์จะจ่ายให้ เป็ นงวดเดียว เว้ นแต่เงินกู้ตามข้ อ 4 (1) , (2) สหกรณ์ จะแบ่งจ่ายเป็ นงวดแต่ไม่เกินห้ างวด
โดยอาจจ่ายล่วงหน้ าในงวดที่หนึง่ ไม่เกินร้ อยละห้ าสิบของเงินงวดที่ได้ รับอนุมตั ิ หลังจากนันงวดที
้
่เหลือให้
แบ่งจ่ายจนครบตามความสาเร็จของงวดงานในแต่ละงวด
ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2561
วีรศักดิ์ จักรสาร
( นายวีรศักดิ์ จักรสาร )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

