ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้พเิ ศษเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยแก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560
-----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 77 (9) และ ข้อ 105 (3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จากัด พ.ศ. 2556 ประกอบกับมติทปี่ ระชุ มคณะกรรมการดาเนินการ ชุ ดที่ 38 ครั้งพิเศษที่ 6 / 2560
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบให้กาหนด ระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้พเิ ศษเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยแก่ สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1. ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้
พิเศษเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยแก่ สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2560”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ถัดจากวันที่ ที่ประชุมมีมติเป็ นต้นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบ ระเบียบ สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้
พิเศษเพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัยแก่ สมาชิ กสมทบ พ.ศ. 2557 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2557 และบรรดาระเบียบ ประกาศ
คาสั่ ง มติ หรือข้ อตกลงอืน่ ใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ ใช้ ระเบียบนีแ้ ทน
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายถึง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ข้อบังคับ”
หมายถึง ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบนั
“คณะกรรมการ”
หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ประธาน
หมายถึง ประธานคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรรมการ”
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“สมาชิกสมทบ”
หมายถึง สมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จากัด ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ขอนแก่น จากัด พ.ศ. 2556 หมวด 6 ข้อ 48(3)(ข)
“ผูก้ ”ู้
หมายถึง สมาชิกสมทบผูก้ เู้ งินตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
“ผูค้ ้ าประกัน”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
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“เงินได้รายเดือน”

หมายถึง เงินได้รายเดือนตามสัญญาจ้างและค่าตอบแทนที่ปรากฏ
ในใบแจ้งยอดเงินเดือนข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงาน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
“ผูจ้ ดั การ”
หมายถึง ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข้อ 5. การให้เงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัย โดยใช้หลักทรัพย์ตนเองค้ าประกันให้คณะกรรมการ
ดาเนินการ มีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัยแก่สมาชิกสมทบได้รายละไม่เกิน
5,000,000 .00 บาท (ห้าล้านบาท ) กรณีสมาชิ กสมทบทีข่ อกู้พเิ ศษ ซึ่งจะต้ องถือครองค่ าหุ้น ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบทีก่ าหนดไว้ เมื่อสมาชิ กยืน่ กู้ให้ นาเงินทีจ่ ะได้ รับจากการขอกู้มาซื้อหุ้นให้ กบั สมาชิ กให้ ครบตามจานวน
การถือครองหุ้น ในวันทีร่ ับเงินกู้ได้
สมาชิกสมทบที่มีสิทธิ กเู้ งินกูพ้ ิเศษตามระเบียบนี้ตอ้ งเป็ นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
และต้องมีหุน้ ร้อยละ 2 ของวงเงินกูแ้ ต่ไม่นอ้ ยกว่า 50,000.00 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
ข้อ 6. สหกรณ์จะพิจารณาให้เงินกูพ้ ิเศษแก่สมาชิกสมทบเฉพาะกรณี ดงั ต่อไปนี้
6.1 เงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัย เพื่อปลูกสร้างบ้านหรื ออาคาร
(1) ผูก้ ตู้ อ้ งเสนอแบบแปลนที่อยูอ่ าศัยหรื ออาคาร พร้อมประเมินราคารวมที่ดินทั้งสิ้ นให้
คณะกรรมการพิจารณา
(2) เมื่อได้รับการอนุมตั ิเงินกูแ้ ล้วสหกรณ์จะแบ่งจ่ายเงินกูเ้ ป็ น 3 งวด คือจ่ายงวดแรก
40% เพื่อทาฐานราก งวดที่สองจ่ายเงินกู้ 30% เพื่อทาโครงหลังคา งวดที่ 3 ส่ วนที่
เหลือจะจ่ายให้ผกู ้ หู้ ลังจากได้สร้างบ้านหรื ออาคารเสร็ จสมบูรณ์เรี ยบร้อยแล้ว โดยมี
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละขั้นตอน
6.2 เพื่อซื้ อหรื อโอนหนี้สินบ้านพร้อมที่ดิน ทาวน์เฮ้า อาคารพาณิ ชย์ อาคารชุดอพาร์ทเม้นต์ ที่
พร้อมเข้าอยูอ่ าศัย
6.3 เพื่อการโอนหนี้สินเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงินอื่น (Refinance)
ข้อ 7. การยืน่ คาขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัย ให้สมาชิกสมทบแนบเอกสารประกอบการกูต้ ามแบบ
พิมพ์ที่สหกรณ์กาหนด หลักประกันสาหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัยใช้หลักประกัน ดังต่อไปนี้
(1) หุ น้ หรื อจานาสิ ทธิ ในเงินฝากที่สมาชิกสมทบมีอยูก่ บั สหกรณ์ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของ
จานวนที่มีอยู่
(2) อสังหาริ มทรัพย์อนั ปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ที่เป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง หรื อคู่สมรส
ของสมาชิก หรื อเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ ที่ยนิ ยอมนาหลักประกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ มาตรา
709 มาจานองเป็ นประกันเต็มจานวนเงินกูร้ ายนั้น กรณี หลักทรัพย์เป็ นที่ดิน ว่างแปล่า ต้องจดทะเบียนจานอง
เป็ นหลักประกันคลุมหนี้ที่มีอยูใ่ นเวลาจานองหรื อที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยให้อนุมตั ิเงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละ
เก้าสิ บของราคาประเมินที่ดินซึ่ งประเมินโดยสานักงานที่ดิน หรื อ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด และต้องครอบคลุมหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้ ส่ วนกรณี ของที่ดิน
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พร้อมสิ่ งปลูกสร้างให้อนุมตั ิ เงินกูไ้ ด้ไม่เกินร้อยละเก้าสิ บของราคาที่ประเมินโดยสานักงานที่ดินหรื อบริ ษทั
ประเมินอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ และต้องครอบคลุมหนี้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ ู้
(3) อสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งเป็ นที่ดินต้องเป็ นที่ดินที่มีโฉนด หรื อ น.ส.3ก เท่านั้น
ในกรณี ที่กเู้ งินพิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัย เพื่อการโอนหนี้สินเกี่ยวกับที่อยูอ่ าศัยจากสถาบันการเงิน
อื่น (Refinance) โดยหลักทรัพย์ยงั ติดภาระจานองอยู่ ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็ นผูด้ าเนินการปลดภาระจานอง
โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ผูก้ เู้ ป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
(4) การกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัย ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกัน อัคคีภยั อาคารหรื อสิ่ งปลูกสร้างนั้นไว้กบั
บริ ษทั ประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิ ชย์ ในจานวนเงินเอาประกันที่ครอบคลุมบ้านหรื ออาคาร ที่
นามาจานองเป็ นประกัน โดยระบุให้สหกรณ์เป็ นผูร้ ับประโยชน์และต้องต่ออายุการเอาประกันตลอดเวลา
ตราบเท่าที่ผกู ้ ยู้ งั ชาระเงินกูต้ ามสัญญาไม่เสร็ จ ผูก้ เู้ ป็ นผูช้ าระค่าเบี้ยประกัน หากไม่สามารถชาระได้ให้
สหกรณ์หกั จากเงินปันผล -เงินเฉลี่ยคืน หรื อเงินได้รายเดือนเพื่อชาระค่าเบี้ยประกันต่อไป ทั้งนี้ผกู ้ ตู้ อ้ งทา
ประกันอัคคีภยั ทุกปี
(5) การนาสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์มาเป็ นประกันหนี้ ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ ดังนี้ สิ ทธิ
การเช่าที่นามาประกันหนี้สิน ให้ประกันหนี้สินได้ ร้อยละ 60 ของราคาประเมินพื้นที่ หรื อสิ่ งก่อสร้าง และ
ให้คานวณระยะเวลาการผ่อนชาระเท่ากับระยะเวลาสิ ทธิ การเช่า ที่เหลืออยู่ และให้ทา ประกัน อัคคีภยั และ
ประกันชีวติ ตามระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น จากัด ว่ าด้ วย การให้ เงินกู้แก่ สมาชิ ก
สมทบ พ.ศ. 2560 ทุกประการ
(6) ผูก้ เู้ งินกูพ้ ิเศษที่มียอดเงินกูเ้ กินกว่า 500,000.00 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ขึ้นไป เพื่อให้
เกิดความมัน่ คงแก่สหกรณ์และผูค้ ้ าประกัน ผูก้ ตู้ อ้ งทาประกันชีวติ เพื่อค้ าประกันหนี้สิน ทั้งนี้กาหนดให้
สหกรณ์ เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์เฉพาะส่ วนที่ตอ้ งชาระหนี้ ส่ วนที่เกินกว่าหนี้ให้มอบให้กบั ทายาทต่อไป โดย
ให้ทาประกันชีวติ กับบริ ษทั ที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 8. ก่อนที่คณะกรรมการจะพิจารณาอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัยผูก้ จู้ ะต้องแจ้งสถานะหนี้สิน
ทั้งหมดที่เป็ นหนี้กบั สถาบันการเงินอื่น และผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบหนี้สินอื่นด้วย
ข้อ 9. ในการกูเ้ งินพิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัยครั้งต่อไป ผูก้ ูอ้ าจรวมหนี้เงินกูเ้ พื่อที่อยูอ่ าศัยได้ ถ้าส่ งชาระ
หนี้รายเดือนมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 24 งวด ผูก้ สู้ ามารถขอกูแ้ บบหักลบกลบหนี้เงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัยเดิมได้
โดยนาเงินกูใ้ หม่หกั ลบกลบหนี้กนั สมาชิกจะได้รับเฉพาะเงินส่ วนที่เหลือ โดยการจดจานองหลักทรัพย์ค้ า
ประกันใหม่ ทั้งนี้ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ่ากว่าเงินกูป้ ระเภทสามัญร้อยละ 1
การกูเ้ งินพิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัยครั้งต่อไป ถ้ายังอยูใ่ นระยะเวลา 5 ปี ผูก้ สู้ ามารถกูไ้ ด้โดยไม่ตอ้ ง
ประเมินราคาหลักทรัพย์ใหม่ สามารถกระทาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น ทั้งนี้วงเงินให้กจู้ ะให้กไู้ ด้เท่ากับการกูย้ มื
ครั้งแรก
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจหน้าที่ให้คณะกรรมการเงินกูเ้ ป็ นผูพ้ ิจารณาวินิจฉัยการให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบก็ได้
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ข้อ 10. คณะกรรมการดาเนินการคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะอนุมตั ิให้สมาชิกสมทบกูเ้ งินน้อยกว่าจานวนที่
ขอกูก้ ็ได้
ข้อ 11. ให้ผกู ้ สู้ ่ งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนติดต่อกันภายในกาหนดไม่เกิน 240 งวด
แต่ท้ งั นี้ตอ้ งไม่เกินอายุ 60 ปี และให้คงเหลือเงินค่าครองชีพเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากัด
ข้อ 12. สหกรณ์จะเรี ยกดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษเพื่อที่อยูอ่ าศัย ตามประกาศของสหกรณ์ โดยคานวณ
ดอกเบี้ยเป็ นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
ข้อ 13. คาวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการให้ถือเป็ นที่สุด
ข้อ 14. ให้ผจู ้ ดั การรักษาการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(รศ.ดร.ฉลอง วชิราภากร)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
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