ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555
..........................................................
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด
ข้อ 60(8) และข้อ 84(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ชุดที่ 39 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม
2555 ได้มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้
แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากัด ว่าด้วย การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2555”
ข้อ 2. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2551
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2551
(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2552
(4) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2554
(5) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ.2554 และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ หรือข้อกาหนดอื่นในส่วนที่มีกาหนดไว้แล้วในระเบียบ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ จากัด
“เงินได้รายเดือน” หมายถึง เงินเดือนหรือค่าจ้างประจา เงินที่จ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานเจ้าสังกัด และอาจรวมถึงเงินค่าตอบแทนอื่นๆ ที่สมาชิกได้รับเป็น
ประจาตามหลักเกณฑ์ของสถาบันหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด ทั้งนี้ การนาเงินค่าตอบแทนอื่นดังกล่าวมารวมเป็นเงินได้รายเดือนนั้น สหกรณ์จะพิจารณาเป็นรายกรณีไป
ข้อ 5. ให้ประธานกรรมการสหกรณ์รักษาการตามระเบียบนี้
ส่วนที่ 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 6. สหกรณ์สามารถให้กู้เงินแก่สมาชิก 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
(3) เงินกู้พิเศษ
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ข้อ 7. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษนั้น สหกรณ์จะให้กู้ได้เฉพาะสมาชิก
เท่านั้น
ข้อ 8. การให้เงินกู้แก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพื่อการอันจาเป็น หรือมีประโยชน์
ต่างๆ ตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัย ให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์และในระเบียบนี้
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อ 64 แห่ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด พ.ศ.2544 เพื่อมอบอานาจหน้าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้แก่สมาชิกได้
ส่วนที่ 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกูส้ ามัญ
หมวดที่ 1
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันแสดงหลักฐานพิสูจน์ได้และประสงค์จะขอกู้เงินให้ยื่นคา
ขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 11. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งนั้น ให้มีจานวนไม่เกิน หนึ่งแสนบาท
และไม่เกินสองเท่าของเงินได้รายเดือน หรือมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่นั้น แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
กรณีที่สมาชิกนั้นยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเหลืออยู่ หากจะขอกู้ใหม่จะต้องชาระ
หนี้เดิมก่อน
หมวดที่ 2
เงินกู้สามัญ
ข้อ 12. สมาชิกผู้มีสิทธิขอกู้เงินสามัญต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่ อกันมาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่าหกเดือน
ข้อ 13. สมาชิกผู้จะขอกู้เงินสามัญต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 14. การขอกู้ เ งิ น ของสมาชิ ก นั้ น ผู้ ข อกู้ ต้ อ งเสนอค าขอกู้ ผ่ า นหั ว หน้ า งาน/ฝ่ า ยหรื อ
เทียบเท่า ยกเว้นสมาชิกที่มีระดับไม่ต่ากว่าระดับชานาญการ/ชานาญงาน/ตาแหน่งวิชาการ หรือ ตาแหน่งประเภท
ผู้บริหาร
ข้อ 15. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่ผู้กู้ มีจานวนไม่เกินหนึ่งล้านบาท ดังนี้
(1) ผู้กู้เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี มีสิทธิกู้ได้ 15 เท่าของเงินได้รายเดือน
รวมกับสองเท่าของมูลค่าหุ้น หรือ 18 เท่าของเงินได้รายเดือน
(2) ผู้กู้เป็นสมาชิกมากกว่า 5 ปี ถึง 10 ปี มีสิทธิกู้ได้ 20 เท่าของเงินได้รายเดือน
รวมกับสองเท่าของมูลค่าหุน้
(3) ผู้กู้เป็นสมาชิกมากกว่า 10 ปีขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ 25 เท่าของเงินได้รายเดือนรวม
กับสองเท่าของมูลค่าหุ้น
ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นเกินกว่าจานวนเงินได้รายเดือนของตนรวมยี่สิบห้าเดือนให้
เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้เกินกว่าจานวนที่กล่าวในวรรคก่อน แต่ต้องไม่เกินร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นที่เหลืออยู่
หลังจากนาไปค้าประกันเงินกู้อื่นใดของสหกรณ์
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ข้อ 16. ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืน
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินไม่เสร็จก็ได้ โดยสมาชิกซึ่งได้รับอนุมัติให้กู้เงินจะต้องชาระหนี้เงินกู้สามัญเดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 งวด
ข้อ 17. สหกรณ์จะจัดลาดับการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งใช้มูลค่าหุ้นเป็นหลักประกัน ให้อยู่ในลาดับก่อนเงินกู้ซึ่งใช้หลักประกัน
อย่างอื่น
(2) เงินกู้ซึ่งใช้เงินฝากซึ่งฝากไว้กับสหกรณ์เป็นหลักประกัน
(3) เงินกู้แก่สมาชิกผู้ไม่เคยกู้เงินสามัญหรือไม่มีหนี้เงินกู้สามัญเดิม
(4) เงินกู้สามัญกรณีอื่นๆ ให้ถือลาดับตามวันยื่นคาขอกู้
ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวใน (1),(2) และ (3) นั้น ให้อนุมัติ
เงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อยกว่า และถ้ามีจานวนเงินเท่ากันให้ถือลาดับตามวันยื่นคาขอกู้เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวน
เงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่คงเหลืออยู่ของผู้กู้ด้วย (ถ้ามี)
ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
หมวดที่ 3
สัญญาเงินกู้และการคาประกัน
ข้อ 18. การให้ เ งิ น กู้ แ ต่ ล ะประเภทนั้ น ผู้ กู้ ต้ อ งท าหนั ง สื อ กู้ แ ละ/หรื อ สั ญ ญาเงิ น กู้ ไ ว้ ต่ อ
สหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกู้นั้นมีข้อกาหนดดังนี้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์แล้วก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอย่างอื่นอีก
(2) เงินกู้สามัญที่มีจานวนเงินไม่เกินกว่า มูลค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ก็ไม่ต้องมี
หลักประกันอื่นอีก
เงินกู้สามัญที่มีจานวนเงินเกินกว่ามูลค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ด้วย
ก. มีสมาชิกซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร
อย่างน้อยหนึ่งคนค้าประกันเงินกู้ในส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหุ้นของผู้กู้
เพื่ อ ความมั่ น คงในการให้ เ งิ น กู้ ส ามั ญ คณะกรรมการด าเนิ น การหรื อ
คณะกรรมการเงินกู้มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้าประกันมากกว่าหนึ่งคนได้
ข. มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควร จานาเป็นประกัน หรือใช้เงินฝากซึ่งฝากไว้กับสหกรณ์เป็นประกันเงินกู้ โดยสหกรณ์จะไม่ให้
ถอนเงินฝากที่นามาประกันเงินกู้จนกว่าจะชาระหนี้จนเหลือเพียงเท่าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ จานวนเงินกู้
ส่วนที่เกินกว่ามูลค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นั้น
ข้อ 20. บุคคลซึ่งมีสิทธิในการค้าประกันเงินกู้สามัญคือ
(1) สมาชิกซึ่งเป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานสถาบันที่เป็นสมาชิกไม่
น้อยกว่า 6 เดือน ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
(2) สมาชิกซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จากัด ที่เป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน
(3) สมาชิกอื่นๆ ของสหกรณ์ นอกจาก (1) และ (2) อาจค้าประกันเงินกู้สามัญได้
ตามประกาศของสหกรณ์
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สมาชิกรายหนึ่งสามารถค้าประกันเงินกู้ได้ภายในวงเงินสิบ ห้าเท่าของเงินเดือน แต่
ต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท
เงื่อนไขการค้าประกันให้เป็นตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 21. เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนิน การเห็น ว่า ไม่ส มควรหรือไม่ อาจที่ จะเป็ นผู้ ค้าประกัน ต่ อไป ผู้ กู้ต้ องจั ด ให้ส มาชิกอื่น ซึ่ ง คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
หมวดที่ 4
เงินงวดชาระหนีสาหรับเงินกู้
ข้อ 22. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้ ให้กาหนดไว้ดังนี้
(1) เงินกู้สามัญในกรณีใช้บุคคลค้าประกัน ให้ผู้กู้คืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนๆ
ละเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนไม่เกิน 180 งวด หรือไม่เกินเวลาที่ผู้กู้จะเกษียณอายุ
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ในกรณีที่ผู้ขอกู้ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน กาหนดให้ผู้กู้คืนเงินกู้สามัญเป็น
งวดรายเดือนๆ ละเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนไม่เกิน 240 งวด
ในกรณีที่ผู้ขอกู้มีคาขอเป็นหนังสือและคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรผ่อนผันเป็นพิเศษ คณะกรรมการดาเนิ นการอาจผ่อนผันเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญที่
กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้นให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมด
สาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆ ต้องไม่เกิน 6 เดือน
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่ งคืนเงินต้นเพื่อเหตุฉุกเฉินเต็มจานวนพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน แปดงวดๆ ละเท่ากัน เว้นแต่
งวดสุดท้ายพร้อมดอกเบี้ย ทั้งนี้ ต้องไม่เกินเวลาที่ผู้กู้จะเกษียณอายุโดยไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก
ข้อ 23. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้แต่ละประเภทซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
ประกาศสหกรณ์ เว้นแต่กรณีที่ผู้กู้ยื่นคาร้องขอส่งเงินงวดชาระหนี้แตกต่างไปจากประกาศสหกรณ์ ให้เป็นไปตาม
มติคณะกรรมการ
หมวดที่ 5
ดอกเบียเงินกู้
ข้อ 24. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทจากผู้กู้ในอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
แต่ต้องไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามประกาศกระทรวงการคลัง
ข้อ 25. ดอกเบี้ยของแต่ละเดือนให้คิดเป็นรายวัน ตามจานวนเงินต้นคงเหลือ
หมวดที่ 6
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 26. ให้คณะกรรมการดาเนิ นการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้
จะต้องจัดการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
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ข้อ 27. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี้ ให้ ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยไม่ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้กู้นั้นนาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมาย
ที่ให้เงินกู้นั้น
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและ
ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่ อ ค้ า งส่ ง เงิ น งวดช าระหนี้ ไม่ ว่ า ต้ น เงิ น หรื อ ดอกเบี้ ย เป็ น เวลาสองเดื อ น
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังกล่าวถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 28. ในกรณี ที่ เ งิ น กู้ ต้ อ งส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ ง ตามที่ ก ล่ า วในข้ อ 27 ถ้ า ผู้ ค้ าประกั น ต้ อ ง
รับผิดชอบชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้โดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการดาเนินการ
อาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้ แล้วแต่
จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 29. หากผู้ กู้ หรื อผู้ ค้ าประกั น จะขอลาออกหรื อย้ า ยจากราชการหรื องานประจ าตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 31(3) จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมี
อยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วจึงจะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานั้นได้
ส่วนที่ 3
เงินกู้พิเศษ
หมวดที่ 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 30. การให้เงินกู้พิเศษนั้น ให้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการสร้างฐานะของครอบครัว
และเพื่อยานพาหนะ ตามข้อกาหนดในระเบียบนี้ ทั้งนี้ให้คานึงถึงความสามารถในการผ่อนชาระของสมาชิก
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้พิเศษนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไป
ตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 31. สมาชิกมีสิทธิขอกู้เงินกู้พิเศษได้เมื่อเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 6 เดือน
ข้อ 32. สมาชิกที่ได้กู้เงินกู้พิเศษไปแล้วและยังอยู่ระหว่างการชาระหนี้คืนสหกรณ์ มีสิทธิที่จะ
ขอกู้เงินประเภทสามัญได้หากมีเงินได้รายเดือนเพียงพอในการหักชาระหนี้ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการ
ข้อ 33. สมาชิกผู้มีความประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษใหม่จะต้องชาระหนี้เดิมมาแล้ว ไม่น้อย
กว่าหนึ่งในสามของระยะเวลาการผ่อนชาระเงินกู้นั้น เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการดาเนินการเป็นกรณี
พิเศษ หรือตามประกาศของสหกรณ์
เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้พิเศษครั้งใหม่แล้ว จะต้องชาระหนี้เงินกู้พิเศษเดิมก่อน
ข้อ 34. การอนุมัติเงินกู้พิเศษต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจานวนกรรมการเงินกู้พิเศษ
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาหรื อ เกิ น อ านาจของคณะกรรมการเงิ น กู้ พิ เ ศษ ให้ น าเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีเช่นว่านี้ การอนุมัติจะต้องได้รับความเห็นชอบจากกรรมการไม่
น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการดาเนินการซึ่งเข้าประชุม
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ข้อ 35. เมื่อคณะกรรมการเงินกู้พิเศษหรือคณะกรรมการดาเนินการได้อนุมัติเงินกู้พิเศษแล้ว
ผู้กู้จะต้องทาสัญญากู้และเอกสารทางกฎหมายอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดให้ครบถ้วนภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ผู้กู้จึงจะได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
ข้อ 36. ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการดาเนินการอาจขอให้ผู้กู้เสนอรายงานการใช้เงินกู้
พร้อมทั้งหลักฐานต่อสหกรณ์ โดยเร็วที่สุด และอาจมอบให้กรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร
สอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนั้นๆ อีกชั้นหนึ่งด้วยก็ได้
ข้อ 37. ขณะที่ผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ผู้กู้จะต้องยินยอมและอานวยความสะดวกให้
กรรมการดาเนิ น การหรือบุ คคลอื่น ซึ่ง ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการเข้า ตรวจการก่อสร้า ง ต่อเติม หรือ
ปรับปรุง หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพที่ให้เงินกู้นั้นและต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้
ทราบตามความประสงค์
หมวดที่ 2
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 38. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ได้แก่
(1) เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นที่อยู่ของตนเอง
และครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(2) เงิน กู้เพื่อซื้ ออาคาร หรือซื้อที่ดิน และอาคาร หรือซื้อที่ ดิน เพื่อจะได้ก่อสร้า ง
อาคารในระยะเวลาอันสมควร เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเองและครอบครัวตามควรแก่ฐานะ
(3) เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจาเป็นแก่ (1) หรือ (2)
ข้อ 39. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 38 ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์พร้อมทั้ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 40. รูปแบบและรายการก่อสร้างหรือต่อเติมปรับปรุงอาคารนั้นต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย
ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญของรูปแบบหรือรายการดังกล่าวใน
วรรคแรก ต้ องได้ รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการด าเนิ น การหรือบุคคลอื่น ซึ่ งได้ รับ มอบหมายจากคณะ
กรรมการดาเนินการ
ข้อ 41. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการเงินกู้พิเศษหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเพื่อพิจารณา ผู้ขอกู้
จะต้องให้ความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 42. จานวนเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่ผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาเห็ น สมควร โดยค านึ ง ถึ ง ลั ก ษณะของที่ อ ยู่ อ าศั ย ตามควรแก่ ฐ านะและ
ความสามารถชาระหนี้ของผู้กู้นั้น แต่ไม่เกินหกล้านบาทถ้วน
ข้อ 43. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกจัดให้มีที่อยู่ของ
ตนและครอบครัวตามที่กล่าวในข้อ 30 มิใช่จัดให้มีขึ้นสาหรับให้เช่าหรือโอนให้แก่ผู้อื่น
ขณะที่ผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ จะให้เช่าหรือโอนอาคารหรือ
ที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้น ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่ นไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีที่จาเป็นซึ่งได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจาก
คณะกรรมการดาเนินการก่อน
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หมวดที่ 3
เงินกู้พิเศษเพื่อการสร้างฐานะของครอบครัว
ข้อ 44. เงินกู้พิเศษเพื่อการสร้างฐานะครอบครัว ได้แก่ เงินกู้เพื่อการลงทุนในกิจการต่างๆ
อันจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่ผู้กู้และครอบครัว
ข้อ 45. สมาชิกผู้ประสงค์ขอเงินกู้ดังกล่าวในข้อ 44 ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์พร้อมทั้ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 46. สมาชิกผู้ขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการสร้างฐานะต้องแสดงหลักฐานให้เป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการเงินกู้พิเศษว่า จะออกทุนเองเป็นจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจานวนทุนทั้งหมด ซึ่งต้องใช้ในการ
ลงทุนนั้น
ข้อ 47. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการเงินกู้พิเศษหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อการสร้างฐานะ เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเพื่ อพิจารณา ผู้ขอกู้จะต้องให้
ความจริงและความร่วมมือ
ข้อ 48. จ านวนเงิ น กู้พิ เ ศษเพื่ อการสร้า งฐานะซึ่ ง ให้แก่ ผู้ กู้คนหนึ่ ง ๆ นั้ น ให้เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการด าเนิ น การพิ จ ารณาเห็ น สมควร โดยค านึ ง ถึ ง ความต้ อ งการเงิ น กู้ แ ท้ จ ริ ง ตามแผนงานและ
ความสามารถชาระหนี้ของผู้กู้นั้น แต่ไม่เกินหกล้านบาทถ้วน
หมวดที่ 4
เงินกู้เพื่อยานพาหนะ
ข้อ 49. เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ ได้แก่ เงินกู้เพื่อซื้อและหรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะเพื่อ
เป็นกรรมสิทธิของตนเองตามควรแก่ฐานะ
ข้อ 50. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 49 ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์พร้อ มทั้ง
รายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 51. สมาชิ ก ผู้ ข อกู้เ งิ น กู้ พิ เศษเพื่ อ ยานพาหนะต้ องแสดงหลั ก ฐานให้ เ ป็ น ที่ พ อใจของ
คณะกรรมการเงินกู้พิเศษเกี่ยวกับรายละเอียดและหลักฐานยานพาหนะที่จะซื้อ กาหนดเวลาและราคาตามสัญญาที่
ทาไว้หรือร่างสัญญาที่จะทา รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนเงินซึ่งจะจ่ายเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้
รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 52. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการเงินกู้พิเศษหรือบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและ
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิเศษเพื่อพิจารณา ผู้กู้จะต้องให้ความ
จริงและให้ความร่วมมือ
ข้อ 53. จ านวนเงิ น กู้ พิ เ ศษเพื่ อ ยานพาหนะซึ่ ง ให้ แ ก่ ผู้ กู้ ค นหนึ่ ง ๆ นั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็นและความสามารถชาระหนี้ ของผู้นั้น แต่ไม่
เกินหกล้านบาทถ้วน
หมวดที่ 5
หลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษและการส่งเพิ่มค่าหุ้นรายเดือน
ข้อ 54. ในการกู้เงินกู้พิเศษนั้นผู้กู้ต้องทาหนังสือให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดย
ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
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(1) หุ้นของผู้กู้ที่เหลือหลังจากนาไปค้าประกันเงินกู้อื่นใดของสหกรณ์ และ/หรือ
หลักทรัพย์รัฐบาล หรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือเอกสารฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒน
บริหารศาสตร์ จากัด จานาเป็นประกันเงินกู้รายนั้นโดยจานวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบของมูลค่ าของ
หลักทรัพย์นั้น
(2) อสั ง หาริม ทรัพ ย์ อัน ปลอดจากภาระจ านองรายอื่น จ านองเป็ น ประกั น เต็ ม
จานวนเงินกู้รายนั้น ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์
ผู้กู้จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจานองหรือจานาเอง
ข้อ 55. เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้พิเศษ ผู้กู้จะต้องดาเนิ นการประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัท
ประกันตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรและในกรณีที่เห็นสมควรสหกรณ์อาจขอให้ผู้กู้ประกันชีวิตไว้กับ
บริษัทประกันชีวิตตามที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรตลอดระยะเวลาที่ยังชาระเงินกู้ไม่เสร็จก็ได้ การ
ประกันอัคคีภัยและ/หรือประกันชีวิตดังกล่าวนี้จะต้องระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์
อนึ่ง เมื่อได้ชาระหนี้ต่อสหกรณ์แล้ว หากมีเงินคงเหลือจากผลประโยชน์ตอบแทน
จากการประกันอัคคีภัย การประสบภัยจากยานพาหนะและ/หรือประกันชีวิตดังกล่าวในวรรคแรกสหกรณ์จะคืน
เงินส่วนที่เหลือให้แก่ผู้กู้หรือทายาทตามกฎหมาย
ข้อ 56. สมาชิกที่กู้เงินพิเศษจะต้องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มจากที่ส่งค่าหุ้นรายเดือนไว้แล้ว
ในอัตรา ดังนี้
จานวนเงินกู้
จานวนหุ้นที่จะต้องส่งเพิ่ม
400,001 – 600,000 บาท
20 หุ้น
600,001 – 800,000 บาท
30 หุ้น
800,001 – 1,000,000 บาท
50 หุ้น
1,000,001 ขึ้นไป
70 หุ้น
ในกรณีที่สมาชิกกู้เงินพิเศษได้ส่งค่าหุ้นรายเดือนเป็นจานวนเท่ากันหรือมากกว่าค่า
หุ้นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ รวมกับจานวนหุ้นที่จะต้องส่งเพิ่มตามระเบียบนี้แล้ว สมาชิกอาจจะไม่
ส่งค่าหุน้ รายเดือนเพิ่มอีกก็ได้แต่ถ้าน้อยกว่าจะต้องส่งเพิ่มให้ครบ
ข้อ 57. การเพิ่มค่าหุ้นรายเดือนให้เพิ่มทันทีในสิ้นเดือนที่สมาชิกได้รับเงินกู้พิเศษจากสหกรณ์
แล้ว เว้นแต่คณะกรรมการเงินกู้พิเศษจะเห็นสมควรก็ให้ผ่อนผันได้ไม่เกิน 1 เดือน
สาหรับสมาชิกที่กู้เงินกู้พิเศษซึ่งสหกรณ์ได้อนุมัติเงินกู้ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับให้เพิ่ม
ค่าหุ้นรายเดือนตั้งแต่เดือนถัดไปหลังจากที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ 58. สมาชิกที่กู้เงิน กู้พิเศษเมื่อได้ ส่งเงิน งวดชาระหนี้ครบกาหนดตามสัญญาแล้ว และ
ประสงค์จะลดจานวนหุ้นที่ส่งเพิ่มตามระเบียบนี้ ให้ทาหนังสือแจ้งต่อผู้จัดการสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้ผู้จัดการสหกรณ์
ดาเนินการให้ตามความประสงค์ตั้งแต่เดือนที่สมาชิกระบุไว้
ข้อ 59. สหกรณ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราการส่งค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มตาม
ข้อ 55 ตามที่เห็นสมควร โดยจะได้กาหนดเป็นระเบียบและประกาศเป็นคราวๆ ไป
หมวดที่ 6
การส่งคืนเงินกู้พิเศษ
ข้อ 60. คณะกรรมการดาเนินการจะพิจารณากาหนดให้ผู้กู้เงินกู้พิเศษส่งคืนเงินกู้เป็นงวดราย
เดือนพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดเป็นจานวนกี่งวดแล้วแต่จะเห็นสมควรตาม
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ฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้แต่ไม่เกิน 30 ปี หรือไม่เกินระยะเวลาที่ผู้กู้อายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
แล้วแต่จานวนใดจะน้อยกว่า
ข้อ 61. ผู้กู้อาจทาหนังสื อแสดงความจานงต่อสหกรณ์เพื่ อขอลดจานวนงวดและหรือเพิ่ ม
เงินงวดชาระหนี้ได้ แต่จะผ่อนระยะเวลาออกไปไม่ได้
ข้อ 62. การชาระหนี้เพื่อปลดจานอง เพื่อรับหลักทรัพย์คืน ให้สหกรณ์ดาเนินการได้เมื่อได้รับ
เงินสดหรือในกรณีที่ชาระเป็นเช็คก็จะต้องเรียกเก็บเงินได้แล้ว
ข้อ 63. ในกรณี ใดๆ ตามที่ กาหนดไว้ ในข้อ 14 แห่ง ข้อบั ง คับ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ส ถาบั น
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด พ.ศ.2544 เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยทันที
โดยไม่ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
หมวดที่ 7
เงินกู้พิเศษสาหรับผู้สูงอายุ
ข้อ 64. เงินกู้พิเศษสาหรับสมาชิกผู้สูงอายุ ได้แก่ เงินกู้เพื่อสร้างฐานะ ความมั่นคง หรือ
วัตถุประสงค์อื่นที่จาเป็นต่อการดารงชีพสาหรับสมาชิกที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป
ข้อ 65. ผู้กู้ต้องมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์ไม่ต่ากว่าหนึ่งแสนบาท
ข้อ 66. จานวนเงินกู้พิเศษสาหรับผู้สูงอายุไม่เกินร้อยละเจ็ดสิบของค่าหุ้นที่เหลือหลังจาก
นาไปค้าประกันเงินกู้อื่นใดของสหกรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดแสนบาทถ้วน
ข้อ 67. ผู้กู้ต้องไม่ส่งชาระคืนเงินกู้ก่อน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ทาสัญญากู้ หากชาระก่อน 3 ปี
สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมร้อยละสองของวงเงินกู้
ข้อ 68. อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ โดยนับระยะเวลาถึงวันสิ้นปีการเงิน
ของสหกรณ์ทุกปี โดยสหกรณ์จะหักดอกเบี้ยจากเงินปันผลในวันจ่ายเงินปันผลของแต่ละปี และผู้กู้จะไม่ได้รับเงิน
เฉลี่ยคืน
ข้อ 69. สหกรณ์ จ ะหัก ทุ น เรื อ นหุ้ น เพื่ อ ช าระหนี้ ในกรณี ที่ ผู้ กู้ ข าดจากสมาชิ ก ภาพตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จากัด พ.ศ.2544 ข้อ 39
ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
(ไพโรจน์ ภัทรนรากุล)
ประธานกรรมการ

