ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่ งประเทศไทย จากัด
ว่าด้ วยเงินกู้พเิ ศษ พ.ศ. 2550
------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด
ข้อ 64 (8) และข้อ 90 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2550 จึงกาหนด
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด
ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษ พ.ศ. 2550”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่.......22 ตุลาคม 2550...........เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วย
เงินกูพ้ ิเศษ พ.ศ. 2536 และ ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด ว่าด้วย
เงินกูพ้ ิเศษ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) พ.ศ. 2538 ”
บรรดา ระเบียบ มติ ประกาศ หรื อคาสัง่ อื่นใด ที่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1 ข้อกาหนดทัว่ ไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”

หมายถึง

“ข้อบังคับ”

หมายถึง

“คณะกรรมการ”

หมายถึง

“ประธานกรรมการ” หมายถึง
“กรรมการ”

หมายถึง

“ผูจ้ ดั การ”

หมายถึง

“สมาชิก”

หมายถึง

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จากัด
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จากัด
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด
ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด
กรรมการดาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จากัด
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคาร
แห่งประเทศไทย จากัด
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“อดีตพนักงาน”

หมายถึง

อดีตพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตพนักงาน
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ อดีตพนักงานธนาคารเพื่อการส่งออกและ
นาเข้าแห่งประเทศไทย และอดีตพนักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด

ข้อ 5. เงินกูน้ ้ ีมวี ตั ถุประสงค์
(1) เพื่อซื้อ หรื อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรื อสิทธิครอบครองในอสังหาริ มทรัพย์ของ
สมาชิกหรื อคู่สมรส หรื อเพื่อต่อเติม ปรับปรุ ง ซ่อมแซมที่อย ่่อาศัย หรื อปลูกสร้างอาคารในที่ดินของสมาชิก
หรื อคู่สมรส และให้หมายความรวมถึงกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรื อจาเป็ นแก่การดังกล่าว
(2) เพื่อลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกหรื อคู่สมรส
(3) เพื่อซื้อยานพาหนะ
(4) อื่นๆ นอกจาก (1) – (3) ตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 6. สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งมีคุณสมบัติตามประกาศสหกรณ์
ข้อ 7. สมาชิกมีสิทธิกเู้ งินพิเศษได้ในวงเงินไม่เกิน 60 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกินมูลค่า
หลักประกัน และเมื่อรวมหนี้เงินกูท้ ุกประเภทที่มตี ่อสหกรณ์ตอ้ งไม่เกิน 65 เท่าของเงินได้รายเดือน หรื อตามที่
คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 8. เงินกูพ้ ิเศษให้สมาชิกที่เป็ นพนักงานผ่อนชาระได้ไม่เกิน 240 งวด กรณี เป็ นอดีตพนักงานให้
ผ่อนชาระได้ไม่เกินอายุ 72 ปี หรื อตามที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 9. สมาชิกผูป้ ระสงค์ขอกูเ้ งินพิเศษตามข้อ 5 ต้องเสนอคาขอกูเ้ งินตามแบบที่กาหนดไว้ พร้อม
ทั้งรายละเอียด หรื อหลักฐานต่าง ๆ ตามที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 10. รู ปแบบและรายการก่อสร้างหรื อต่อเติมหรื อปรับปรุ งอาคารหลักประกัน สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ ง
ปฏิบตั ิให้ถกู ต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรู ปแบบหรื อรายการดังกล่าวตามวรรคแรกในสาระสาคัญต้องได้รับความ
เห็นชอบจากสหกรณ์
หมวด 2 หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 11. หลักทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูพ้ ิเศษ มีดงั นี้
(1) ตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็ นผูอ้ อกหรื อค้ าประกัน
(2) พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หรื อตราสารหนี้ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
(3) เงินฝากของสมาชิกผูข้ อกูท้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์ตามประกาศสหกรณ์
(4) หุน้ ของผูก้ ทู้ ี่มีอยูใ่ นสหกรณ์
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(5) ที่ดิน หรื อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรื อห้องชุด ซึ่งต้องจานองเป็ นประกัน
(6) หลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกาหนด
คณะกรรมการอาจมอบให้กรรมการคนใดคนหนึ่งหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร เป็ น
ผูแ้ ทนของสหกรณ์ในการรับจานองอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นหลักประกัน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ ตรวจสอบ จานอง จานา ทาประกัน หรื อดาเนินการอันเกี่ยวกับ
หลักประกัน หรื อเพื่อประโยชน์ของหลักประกันให้สมาชิกผูข้ อกูเ้ ป็ นผูร้ ับผิดชอบ
ข้อ 12. ที่ดิน หรื อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรื อห้องชุด ที่เป็ นหลักประกันต้องมีโฉนดที่ดิน หรื อ
หนังสือกรรมสิทธิ์หอ้ งชุด ยกเว้น น.ส. 3 ก จะใช้เป็ นหลักประกันได้ ต้องเป็ นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและ
สมาชิกผูข้ อกูห้ รื อคู่สมรสต้องมีชื่อในทะเบียนในที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนั้น
ข้อ 13. ที่ดิน หรื อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรื อห้องชุด ที่จะใช้เป็ นหลักประกันต้องอยูใ่ นพื้นที่
จังหวัดดังต่อไปนี้
(1) กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดที่มีแนวเขตติดต่อกับกรุ งเทพมหานคร
(2) จังหวัดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสานักงานอยู่
(3) จังหวัดพระนครศรี อยุธยา สระบุรี นครนายก ชลบุรี สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี
ประจวบคีรีขนั ธ์ และสุ พรรณบุรี
(4) จังหวัดอื่นนอกจาก (1) – (3) ตามประกาศสหกรณ์
หมวด 3 การพิจารณาอนุมตั ิและจ่ายเงินกู้
ข้อ 14. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการ หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรทาการสอบสวน
และทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูเ้ งินเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ข้อ 15. คณะกรรมการมีอานาจวินิจฉัยการให้เงินกูพ้ ิเศษตามระเบียบนี้ การอนุมตั ิให้เงินกูต้ อ้ งได้รับ
คะแนนเสียงข้างมาก หรื อเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่เข้าประชุม
ความในวรรคแรกให้เงินกูพ้ ิเศษสามารถอนุมตั ิได้โดยข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ ดั การ หรื อรองผูจ้ ดั การ มีอานาจอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษที่ใช้หลักทรัพย์ตามข้อ 11 (1) และ (2) เป็ น
หลักประกันเต็มจานวน
(2) ประธานกรรมการ หรื อรองประธานกรรมการ มีอานาจอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษที่ใช้หลักทรัพย์ตาม
ข้อ 11 (3) และ (4) อย่างหนึ่งอย่างใด หรื อหลายอย่างเป็ นหลักประกันเต็มจานวน
(3) คณะกรรมการเงินกู้ หรื อคณะอนุกรรมการซึ่งใช้อานาจเช่นเดียวกับคณะกรรมการเงินกู้ หรื อ
กรรมการคนหนึ่งหรื อหลายคนมีอานาจอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษในวงเงินหรื อเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนด
การพิจารณาอนุมตั ิเงินให้กพู้ ิเศษอาจใช้วิธีการเวียนเอกสาร หรื อจดหมายอีเล็กทรอนิกส์แทนการ
ประชุมก็ได้ โดยให้ถือว่าเอกสารเวียนหรื อจดหมายอีเล็กทรอนิกส์เช่นว่านั้นเป็ นมติที่ประชุม
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ข้อ 16. เมื่อคณะกรรมการได้วนิ ิจฉัยอนุมตั ิให้เงินกูพ้ ิเศษแล้ว ให้เร่ งจัดทาหนังสือสัญญากูเ้ งิน
รวมทั้งเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมให้สมาชิกลงนามถูกต้องครบถ้วนจึงรับเงินได้
หมวด 4 การส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษ
ข้อ 17. คณะกรรมการจะพิจารณากาหนดให้สมาชิกส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษเป็ นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย
เป็ นจานวนงวดตามที่เห็นสมควร โดยคานึงถึงวัตถุประสงค์การกู้ จานวนเงินกู้ ฐานะการเงินของสมาชิก และ
หลักทรัพย์ที่ใช้เป็ นหลักประกัน
การส่งคืนเงินกู้ ให้เริ่ มชาระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกเป็ นต้นไปและไม่มีการผ่อนเวลา
เว้นแต่คณะกรรมการกาหนดเป็ นอย่างอื่น
ข้อ 18. อัตราดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษให้ถือตามที่คณะกรรมการกาหนด และดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็ น
รายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 5 การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้อ 19. ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกูพ้ ิเศษไม่ครบถ้วน สมาชิกนั้นจะต้องยินยอมและอานวย
ความสะดวกให้กรรมการหรื อผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายจากกรรมการเข้าตรวจสอบการก่อสร้าง ต่อเติมหรื อปรับปรุ ง
หรื อเข้าตรวจสอบทรัพย์สิน หรื อการประกอบอาชีพ ที่ใช้เงินกูน้ ้นั ในเวลาที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 20. คณะกรรมการจะให้มีการดาเนินการตรวจสอบควบคุมให้เงินกูท้ ุกรายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อหลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ องสมาชิกจะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 21. ในกรณีดงั ต่อไปนี้ให้ถือว่าหนี้เงินกูพ้ ิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที่และให้เรี ยกคืนเงินกูพ้ ิเศษโดยมิชกั ช้า
(1) เมื่อออกจากการเป็ นสมาชิกไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่าสมาชิกนาเงินไปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกูเ้ กิดบกพร่ อง และสมาชิกมิได้จดั การแก้ไข
ให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) ไม่ส่งเงินชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรื อดอกเบี้ยเป็ นเวลาสองเดือนติดต่อกัน
(5) ไม่สามารถจัดการให้เงินกูม้ ีหลักประกันตามสัญญา
ข้อ 22. ในกรณี ที่เงินกูเ้ ป็ นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิง เพราะเหตุที่ระบุไว้ในข้อ 21 (2) และ (4)
สมาชิกจะขอกูเ้ งินอีกไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ
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ข้ อ 23 มีแก้ไขเพิม่ เติมครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553
“ข้อ 23. ในกรณี ที่สมาชิกออกจากประจาไม่ว่าเหตุใดๆ จากธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย และ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จากัด ให้ถือว่าหนี้เงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยสิ้นเชิง
ในทันที โดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ เว้นแต่มีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
1. สมาชิกมีหนี้สินไม่เกินค่าหุน้ หรื อ
2. เมื่อสหกรณ์เห็นว่าสมาชิกผูก้ มู้ ีทรัพย์สินเป็ นหลักประกันคุม้ หนี้ หรื อ
3. เมื่อได้รับการผ่อนผันจากคณะกรรมการ”
ข้อ 24. ให้ประธานกรรมการเป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2550

