ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การคาประกันเงินกู้สามัญ การนาอสังหาริมทรัพย์
เป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ และการส่งเงินงวดชาระหนี
......................................................
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หลั กเกณฑ์ เงื่ อ นไข การค้ า ประกัน เงิ น กู้ส ามั ญ และการน้ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เป็ น
หลักประกันเงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสหกรณ์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความคล่องตัวในการบริการ
สมาชิก
อาศัยอ้านาจตามความในข้อ 60(2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จ้ากัด พ.ศ.2544 และข้อ 20, 23, 54 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ้ากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการด้าเนินการ ชุดที่ 39 ในคราว
ประชุมครังที่ 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 จึงมีมติให้สหกรณ์ด้าเนินการ ดังนี
1. ยกเลิกประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ้ากัด จ้านวน 3 ฉบับ
ประกอบด้วย
1.1 เรื่อง เงื่อนไขการยื่นค้าขอกู้เงินกู้พิเศษใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2545
1.2 เรื่อง หลั กเกณฑ์ ในการน้ า อสั ง หาริม ทรัพ ย์ ม าจ้ า นองเป็น หลั กประกัน เงิ น กู้พิ เศษและ
เงื่อนไขการขอกู้เงินกู้พิเศษใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2545
1.3 เรื่อง สิทธิการค้าประกันเงินกู้สามัญของสมาชิกสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม
พ.ศ. 2551
2. ก้าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไข การค้าประกันเงินกู้สามัญ และการน้าอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก
ประกันเงินกู้พิเศษใหม่ และการส่งเงินงวดช้าระหนี ดังนี
2.1 ประเภทเงินกู้สามัญ
2.1.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการค้าประกัน
1) ผู้กู้ที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 500,000.- บาท ต้องจัดหาบุคคลค้าประกันตามระเบียบ
ของสหกรณ์ โดยไม่ต้องท้าประกันชีวิตกลุ่ม
2) ผู้กู้ที่มีวงเงินกู้มากกว่า 500,000.- บาทขึนไป หลังจากหักทุนเรือนหุ้นแล้ว
ต้องจัดหาบุคคลค้าประกันตามระเบียบสหกรณ์ และต้องท้าประกันชีวิตกลุ่มตามที่สหกรณ์ก้าหนด
2.1.2 ผู้มีสิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญ
1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการและลูกจ้างประจ้า
2) สมาชิกที่เป็นพนักงานสถาบัน ต้องปฏิบัติงานในสถาบันต่อเนื่องมาแล้วไม่นอ้ ย
กว่า 6 เดือน
3) สมาชิกที่เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ต้องปฏิบัติงานในสหกรณ์ต่อเนื่องมาแล้วไม่
น้อยกว่า 6 เดือน
4) สมาชิกที่ เป็น ลูกจ้ างชั่ วคราวจากเงินงบประมาณแผ่ นดิน /เงิ นรายได้ และ
ลูกจ้ างชั่ วคราวจากเงิ น ทุน /กองทุ นของคณะ/ส้านั ก/ภาคพิเศษ/โครงการ/ศูนย์ การศึกษาของสถาบั นหรือคณะ/
หน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือส้า นัก ที่มีระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการจ้างและมีการท้าสัญญาจ้าง โดยต้อง
ปฏิบัติงานในสถาบันต่อเนื่องมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
สมาชิกรายหนึ่งสามารถค้าประกันเงินกู้ได้ภายในวงเงิน 15 เท่าของเงินเดือน แต่
ต้องไม่เกิน 1,000,000.- บาท
2.1.3 ผู้ไม่มีสิทธิค้าประกันเงินกู้สามัญ
1) สมาชิกที่เป็นคู่สมรสของผู้กู้

-2-

2) สมาชิกที่ขาดช้าระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดช้าระรวมถึง
หกงวด
3) สมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดช้าระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบียติดต่อกันเป็นเวลา
ถึงสองเดือน หรือ ผิดนัด การส่งเงินงวดช้าระหนีดังว่านันถึงสามคราวส้าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
4) สมาชิกที่เป็นคู่สมรสจะเป็นผู้ค้าประกันในหนีรายเดียวกันไม่ได้
5) สมาชิกที่ไม่เข้าเงื่อนไขตาม 1) – 4) ซึ่งกรรมการเงินกู้สามัญเห็นว่าไม่เหมาะสม
ต่อการค้าประกัน
2.2 ประเภทเงินกู้พิเศษ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการน้าอสังหาริมทรัพย์มาจ้านองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ
1) อสังหาริมทรัพย์ที่สมาชิกจะน้ามายื่นเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษจะต้องปลอดจากภาระ
จ้านองรายอื่น ตามข้อ 54(2) ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จ้ากัด เรื่อง การให้
เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555 เว้นแต่อสังหาริมทรัพย์นันเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาชิกหรือคู่สมรสตามกฎหมายของ
สมาชิก หรือเป็นกรรมสิทธิ์ของบิดาและ/หรือมารดาตามกฎหมายของสมาชิก หากมีภาระจ้านองสามารถน้ามายื่นเป็น
หลักประกันเงินกู้พิเศษได้
2) สมาชิกที่ประสงค์จะซือที่ดิน หรือซือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และจะน้าที่ดินและหรือ
สิ่งปลูกสร้างที่จะซือนัน แล้วแต่กรณี มาจ้านองเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ ที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่จะซือนัน
จะต้องมีชื่อของสมาชิกหรือคู่สมรสตามกฎหมายของสมาชิกเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
3) ในการที่ ส มาชิ ก จะน้ า ที่ ดิ น มาจ้ า นองเป็ น หลั ก ประกั น เงิ น กู้ พิ เ ศษ ผู้ ข อกู้ จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบในการตรวจสอบและสามารถชีต้าแหน่งของหลักเขตที่ดินแปลงนันให้ตรงตามหลักฐานของทางราชการได้
อย่างน้อยหนึ่งหลัก ก่อนที่จะแจ้งให้กรรมการประเมินราคาหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ไปตรวจสอบ
4) สมาชิกที่มีหนีเงินกู้พิเศษกับสหกรณ์ หากมีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษใหม่จะต้อง
ช้าระหนีเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของระยะเวลาการผ่อนช้าระเงินกู้พิเศษตามสัญญาเว้นแต่จะได้รับอนุมตั จิ าก
คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์เป็นกรณีพิเศษ ตามข้อ 33 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ จ้ากัด เรื่อง การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555
อนึ่ง สมาชิกที่มีสิทธิ์ที่จะได้รับพิจารณาให้กู้เงินกู้พิเศษใหม่ได้เป็นกรณีพิเศษตามวรรค
แรก จะต้องเป็นไปตามข้อก้าหนดดังนี
4.1) ได้ช้าระหนีเงินกู้พิเศษที่มีอยู่กับสหกรณ์มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
4.2) ได้รับภัยพิบัติต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย หรือ
4.3) มีเหตุจ้าเป็นอื่นที่คณะกรรมการเงินกู้พิเศษเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการ
ด้าเนินการสหกรณ์พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5) ในกรณีที่สมาชิกมีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษเป็นจ้านวนที่มากกว่าสิทธิที่สมาชิก
พึงได้จากการค้านวณตามเงินได้รายเดือนและสมาชิกประสงค์จะน้ารายได้ของคู่สมรสมารวมค้านวณ สหกรณ์จะให้
วงเงินกู้เพิ่มขึน 1 เท่าตามสิทธิของเงินได้รายเดือนของสมาชิกแต่ไม่เกินมูลค่าหลั กทรัพย์ ทังนีเงินได้ที่หักผ่านกองคลัง
และพัสดุจะต้องเพียงพอช้าระในส่วนดอกเบีย โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี
5.1) ต้องเป็นการกู้เพื่อซือหรือไถ่ถอนที่ดิน ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดในอาคาร
หรือเพื่อสร้างอาคารไว้อยู่อาศัยบนที่ดินของตนเองหรือคู่สมรส
5.2) คู่สมรสต้องเป็นสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จ้ากัด
5.3) ต้องแสดงหนังสือรับรองเงินได้รายเดือนประจ้าตามที่สหกรณ์ก้าหนด
5.4) ผู้กู้ต้องฝากเงินและคงเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้กู้ จ้านวนไม่น้อยกว่า
หกเท่าของเงินช้าระหนีส่วนเพิ่มรายงวด เพื่อส้ารองให้หักเงินค่างวดได้ภายในเวลาหนึ่งเดือนเสมอไป ถ้าไม่ฝากตามนัน
ให้ถือว่าผิดนัดการส่งเงินงวดช้าระหนี
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5.5) สามารถใช้สิทธิตาม 5) ได้ 1 ครังเท่านัน ทังนี หากสมาชิกประสงค์จะกู้พิเศษใหม่
โดยใช้หลักทรัพย์เดิมแต่ไม่น้ารายได้ของคู่สมรสมารวมค้านวณสามารถกระท้าได้ตามเกณฑ์ 4)
5.6) การกู้ในวงเงินที่สูงกว่า 5) ที่ก้าหนดไว้ในประกาศนีให้คณะกรรมการเงินกู้พิเศษ
พิจารณาเสนอคณะกรรมการด้าเนินการพิจารณาเป็นรายกรณีไป
2.3 การส่งเงินงวดช้าระหนีเงินกู้
1) สมาชิกผู้กู้ที่ยังปฏิบัติงานในสถาบันให้ส่งหักผ่านกองคลังและพัสดุ
2) สมาชิกผู้กู้ที่เกษียณอายุราชการ/โอนย้าย/ลาออกจากการเป็นบุคลากรของสถาบันให้
ส่งโดยตรงกับสหกรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์
3) สมาชิกผู้กู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันแต่ไม่ได้รับเงิน เดือนผ่านกองคลังและพัสดุ ให้ส่งเงิน
แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน เพื่อรวบรวมส่งเงินให้สหกรณ์
4) สมาชิกผู้กู้ที่ปฏิบัติงานในสถาบันโดยส่งหักผ่านกองคลังและพัสดุแล้วจ้านวนเงินค่างวด
ไม่พอหัก ณ ที่จ่าย สามารถส่งงวดช้าระหนีส่วนเพิ่ม โดยต้องฝากเงิ นและคงเงินไว้ในบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ของผู้กู้
จ้านวนไม่น้อยกว่าหกเท่าของเงินช้าระหนีส่วนเพิ่มรายงวด เพื่อส้ารองให้หักเงินค่างวดได้ภายในเวลาหนึ่งเดือนเสมอไป
ถ้าไม่ฝากตามนันให้ถือว่าผิดนัดการส่งเงินงวดช้าระหนี
5) กรณีสมาชิกผู้กู้ใช้หุ้นค้าประกันเงินกู้สามัญ สามารถส่งหักผ่านกองคลังและพัสดุหรือส่ง
โดยตรงกับสหกรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งได้
ทังนี ตังแต่วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ไพโรจน์ ภัทรนรากุล)
ประธานกรรมการ

