ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้พเิ ศษเพื่อการซื้อทีด่ ิน พ.ศ.2551
************************
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 75(8) และข้อ 103(3) ที่
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 23 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2551 ได้กาหนดระเบียบ
ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบี ย บนี้ เรี ย กว่า “ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข เพชรบุ รี
จากัด ว่าด้วยเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิ กระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด ว่าด้วย
เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน พ.ศ.2550(22 กรกฎาคม 2550)
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะกรรมการ และคาสั่งอื่นใดในส่ วนที่มี
กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
“ข้อบังคับ” หมายความว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
เพชรบุรี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายความว่า ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
เพชรบุรี จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
“คณะกรรมการเงินกู”้
หมายความว่า คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
“สมาชิ ก ” หมายความว่า สมาชิ ก สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข
เพชรบุรี จากัด
“เงินได้รายเดือน”
หมายความว่า เงินเดื อน ค่าจ้างประจา และเงิ น
ประจาตาแหน่ง ซึ่ งสมาชิกได้รับจากกรมเจ้าสังกัดหรื อจากนายจ้างแล้วแต่กรณี
“เงินประจาตาแหน่ ง” หมายความว่า เงิ นที่ได้รับตามพระราชกฤษฎี กา
เงิ นประจาตาแหน่ งของข้าราชการและผูด้ ารงตาแหน่ งผูบ้ ริ หาร ตามพระราชกฤษฎี กาว่าด้วยเงิ น
ประจาตาแหน่ง
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บททัว่ ไป
ข้อ 5 สมาชิกที่จะขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
ต่อเนื่องกันไม่ต่ากว่า 12 เดือน นับถึงวันที่ยนื่ คาขอกูเ้ งิน จะต้องมีเงินค่าหุ ้นไม่ต่ากว่า 20,000 บาท
(สองหมื่นบาทถ้วน) แต่ถา้ เคยเป็ นสมาชิกในสหกรณ์น้ ีมาก่อนแล้ว สมัครเข้าเป็ นสมาชิกใหม่
จะต้องมีเวลาการเป็ นสมาชิกครั้งหลังสุ ดต่อเนื่ องกันไม่ต่ากว่า 24 เดือน มีเงินค่าหุ น้ ไม่ต่ากว่า
40,000 บาท(สี่ หมื่นบาทถ้วน)
(2) เป็ นผูท้ ี่คณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็ นว่า มี ความสามารถที่
จะผ่อนชาระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยได้ตามกาหนด
การนับ ระยะเวลาตาม (1) กรณี การรับโอนสมาชิ กจากสหกรณ์ อื่น ตาม
ข้อบังคับข้อ 36 ให้นาความตามข้อ 10 แห่ งระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขเพชรบุรี จากัด
ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2535 มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 6 สมาชิ ก ที่ กู้เงิ นไปจากสหกรณ์ และยังส่ งคื นเงิ นกู้ต่อสหกรณ์ ย งั ไม่
เสร็ จสิ้ น อาจยื่นคาขอกูเ้ พื่อซื้ อที่ดินต่อสหกรณ์อีกก็ได้ภายใต้ขอ้ จากัดในข้อ 9 และจานวนเงินงวด
ชาระหนี้ ซ่ ึ งเป็ นต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยของเงิ นกูท้ ุกสัญญาที่สมาชิ กมีต่อสหกรณ์ รวมกับค่าหุ ้นราย
เดือน และเงินงวดชาระหนี้ เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน จานวนดังกล่าวรวมกันต้องไม่เกินกว่าร้อย
ละ 85 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผูก้ ู้
ข้อ 7 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้รับคาขอกูเ้ งินเพื่อการซื้ อที่ดินจากสมาชิ ก
แล้วให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการไม่น้อยกว่า 2 คน ไปตรวจสอบและประเมินราคาหลักทรัพย์ที่ใช้
ค้ าประกันเงิ นกู้ หรื อให้บ ริ ษ ทั ประเมิ น ทรั พ ย์สิ นที่ ได้รับอนุ ญ าตตามกฎหมาย เป็ นผูต้ รวจสอบ
หลักทรัพย์น้ นั และให้คณะกรรมการเงินกูต้ รวจสอบหลักฐาน และรายละเอียดต่างๆ ที่ใช้ประกอบ
คาขอกู้ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อ
ที่ดิน
ข้อ 8 คณะกรรมการดาเนินการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน
ตามระเบียบนี้
มติในการพิจารณาอนุมตั ิให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวน
คณะกรรมการดาเนินการที่เข้าประชุม
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เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ข้อ 9 สมาชิกผูไ้ ด้รับอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินจากสหกรณ์ไปแล้วแต่ยงั
ผ่อนชาระเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินไม่เสร็ จสิ้ น จะขอกูเ้ พื่อการอื่นอีกก็ได้ หรื อขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อ
การซื้ อที่ดินต่อ สหกรณ์อีกก็ได้ ทั้งนี้ สัญญาเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินที่สมาชิกทาไว้กบั สหกรณ์
ต้องไม่เกิน 2 สัญญา และการคานวณเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินสัญญาที่ 2 ห้ามมิให้นาไปรวมกับ
สัญญาเงิ นกู้พิ เศษเพื่อการซื้ อที่ ดินสั ญญาแรก หรื อไปรวมกับ สัญญาเงิ นกู้ป ระเภทอื่ นที่ มีอยู่แล้ว
ยกเว้นเงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ น ทั้งนี้ เงินงวดชาระหนี้ ทุกสัญญา และค่าหุ ้นรวมกันต้องไม่เกิ นกว่าร้ อยละ 85
ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผูก้ ู้
หมวดที่ 2
วัตถุประสงค์ ของการกู้เงินเพื่อการซื้อทีด่ ิน
ข้อ 10 สิ นเชื่อเพื่อซื้ อที่ดิน เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อซื้ อที่ดินเปล่า ไม่มีบา้ น
(2) เพื่อไถ่ถอนที่ดินกับสถาบันการเงินอื่น
(3) เพื่อไถ่ถอนที่ดินกับบุคคลซึ่ งไม่ใช่สถาบันการเงิน ซึ่ งกรณี น้ ีผกู ้ ู้
ต้องแสดงหลักฐานสัญญาการกูเ้ งินและสัญญาจานองหรื อสัญญาขายฝากซึ่ งได้ จดทะเบียนตาม
กฎหมายกับเจ้าพนักงานที่ดินไว้ ก่อนวันยืน่ ขอกูไ้ ม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
(4) เพื่อซื้ อที่ดินซึ่ งเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของบิดา หรื อมารดา ของสมาชิก
ข้อ 11 สมาชิกผูป้ ระสงค์จะขอกูเ้ งินดังกล่าวใน ข้อ 10 ต้องเสนอคาขอกูต้ ามแบบ
ที่สหกรณ์กาหนดผ่านผูบ้ งั คับบัญชาเพื่อให้การรับรอง
การกู้ เงิ น เพื่ อการซื้ อที่ ดิ นตาม ข้อ 10 โดยใช้ สิ ท ธิ กู้รวมกับ เงิ นกู้ส ามัญ
สมาชิ กจะใช้สิทธิ กูส้ ามัญใหม่อีกไม่ได้ เว้นแต่ได้ชาระหนี้ เงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินไปแล้วไม่น้อย
กว่า 6 งวด
ข้อ 12 จานวนเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน ซึ่ งให้สมาชิกผูก้ คู้ นหนึ่ งๆ นั้นให้
พิจารณาจากเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น
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ตามข้อ 10 ได้สัญญาละไม่เกิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตอ้ งอยูภ่ ายในกรอบมูลค่า
ของหลักประกันที่จานองเป็ นประกันต่อสหกรณ์
ไม่วา่ กรณี ใด ๆ เงิ นกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินที่อนุ มตั ิให้แก่สมาชิ กผูก้ ูต้ าม
วรรคก่อน เมื่อผ่อนชาระคืนต่อสหกรณ์ แล้ว เงิ นงวดชาระหนี้ ทุกสัญญารวมกันกับค่าหุ ้นรายเดือน
จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 85 ของเงินได้รายเดือนของสมาชิกผูก้ ู้
กรณี คู่สมรสของผูก้ เู้ ป็ นสมาชิกหรื อสมาชิกสมทบของสหกรณ์น้ ีและมี
เงินได้รายเดือนที่ตน้ สังกัดยินยอมให้หกั ณ ที่จ่าย พึงนาเงินได้รายเดือนของคู่สมรสมารวมกันเป็ น
เงินได้รายเดือน
หมวดที่ 3
หลักประกันสาหรับเงินกู้พเิ ศษเพื่อการซื้อทีด่ ิน
ข้อ 13 ในกรณี ที่ ส มาชิ ก ไม่ มี หนี้ เงิ นกู้อื่นใดกับ สหกรณ์ มี ความประสงค์กู้เงิ น
พิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินของสหกรณ์ ในจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ ้นสามัญที่สมาชิ กผูก้ ูม้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็
ไม่ตอ้ งมีหลักทรัพย์ประกันอื่นอีก แต่ถา้ หากเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินนั้น มีจานวนเกินกว่าค่า
หุ ้นซึ่ งสมาชิ กผูก้ ู้มีอยู่ในสหกรณ์ ผูก้ ู้จะต้องนาหลักทรัพย์ตามแต่ละประเภทของเงิ นกู้ตามข้อ 10
จานองเป็ นประกันต่อสหกรณ์ และหากมู ลค่าแห่ งหลักทรัพย์ ดังกล่าวในข้อ 10 ไม่เพียงพอ ผูก้ ู้
จะต้องมีหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) มี อสังหาริ มทรัพ ย์อนั ปลอดจากภาระติ ดพันใดๆ จานองประกันเต็ม
จานวนเงิ นกู้รายนั้น โดยจานวนเงิ นกู้ส่ วนที่ เกิ นกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ู้ตอ้ งอยู่ภายในร้ อยละ 80 แห่ ง
มูลค่าของอสังหาริ มทรัพย์น้ นั
(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ น
ประกันเงิ นกูร้ ายนั้น โดยจานวนเงิ นกู้ส่วนที่ เกิ นกว่าค่าหุ ้นของผูก้ ู้ ต้องอยู่ภายในร้ อยละ 90 แห่ ง
มูลค่าของหลักทรัพย์น้ นั
ทั้งนี้คณะกรรมการดาเนิ นการอาจขอให้ผกู ้ นู้ าสมาชิกมาค้ าประกันเพิ่มเติม
ก็สามารถกระทาได้
ข้อ 14 ในกรณี ที่ จานองสิ่ งปลู กสร้ างเป็ นประกันการกู้เงิ น เพื่อการซื้ อที่ ดิน ผูก้ ู้
จะต้องจัดให้มีการประกันภัยสิ่ งปลูกสร้าง ตามมูลค่าราคาประเมินของทรัพย์สินนั้น โดยระบุชื่อ
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สมัครเป็ นสมาชิกกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน
ข้อ 15 สมาชิกคนหนึ่งจะเป็ นผูค้ ้ าประกันสาหรับผูก้ มู้ ากว่าสองคนในเวลาเดียว
กันไม่ได้
เมื่อผูค้ ้ าประกันคนใดตายหรื ออกจากสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด หรื อมี
เหตุ ที่ ค ณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงิ น กู้ เห็ นว่าไม่ ส มควรที่ จะเป็ นผูค้ ้ าประกัน
ต่อไป ผูก้ ูต้ อ้ งจัดให้สมาชิ กอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการเงิ นกูเ้ ห็ นสมควร
เข้า เป็ นผู ้ค้ า ประกัน แทนคนเดิ ม ให้ เสร็ จ ภายในระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการด าเนิ น การหรื อ
คณะกรรมการเงินกูก้ าหนด
การให้สมาชิ กผูค้ ้ าประกันออกจากสหกรณ์ ไม่วา่ สาเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุ
ให้ผนู ้ ้ นั หลุดพ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผูก้ ไู้ ด้จดั ให้สมาชิกอื่นซึ่ งคณะกรรมการดาเนิ นการหรื อ
คณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
อนึ่ ง ภายหลังการทาหนังสื อค้ าประกันแล้ว ถ้าสมาชิ กผูค้ ้ าประกันได้
เป็ นคู่สมรสของผูก้ ู้ ผูก้ ูจ้ ะต้องจัดให้มีสมาชิ กอื่นที่ คณะกรรมการดาเนิ นการหรื อคณะกรรมการ
เงินกูเ้ ห็นสมควร เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูใ้ นส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ของผูก้ โู้ ดยเร็ วด้วย
หมวดที่ 4
การส่ งคืนเงินกู้พเิ ศษเพื่อการซื้อทีด่ ิน
ข้อ 16 คณะกรรมการดาเนิ นการจะพิจารณากาหนดให้ผกู ้ ูช้ าระคืนเงินต้นพร้อม
ดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนงวดละเท่า ๆ กัน ยกเว้นงวดสุ ดท้ายและจานวนงวดชาระหนี้ สูงสุ ดต้องไม่
เกิน 360 งวด ทั้งนี้ อายุผกู ้ ูร้ วมกับระยะเวลาในการชาระหนี้ (เป็ นปี ) ตามสัญญาเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการ
ซื้ อที่ดิน จะต้องไม่เกิน 65 ปี กรณี เป็ นข้าราชการ หรื อ 60 ปี กรณี เป็ นลูกจ้าง
ผูก้ ตู้ อ้ งยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินเดือนเพื่อชาระหนี้ เงินกูต้ ามวรรคแรก
ทุกเดือน จนกว่าจะชาระเงินกูเ้ สร็ จสิ้ น ยกเว้นในกรณี มีความจาเป็ นผูก้ ูอ้ าจร้องขอผลัดส่ งเงินงวดเป็ น
หนังสื อต่อคณะกรรมการดาเนินการ เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการพิจารณาเห็นชอบแล้วก็อาจอนุมตั ิ
ให้ผลัดส่ งได้ครั้งละ 1 เดือน แต่จานวนงวดจะต้องไม่เกินจากที่กาหนดไว้ในระเบียบ ส่ วนดอกเบี้ย
ให้ลดลงตามส่ วนของเงินต้น

-6ข้อ 17 สหกรณ์เรี ยกเก็บดอกเบี้ยเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินตามประเภทเงินกูใ้ น
อัต ราที่ คณะกรรมการดาเนิ นการก าหนด โดยรวมช าระคื นเป็ นงวดช าระหนี้ รายเดื อน ตามวิธี การที่
กาหนดในข้อ 15
ส าหรั บการกู้เพื่ อซื้ อที่ ดิ นตามวัตถุ ประสงค์ ในข้อ 10 (4) ให้ คิ ดดอกเบี้ ย
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญ
สมาชิกที่ขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน โดยรวมยอดกับเงินกูอ้ ื่นให้คิด
ดอกเบี้ยจากยอดเงินกูร้ วม และชาระเงินต้นจากสัญญาที่ดอกเบี้ยสู งไปสัญญาที่ดอกเบี้ยต่า
ตามลาดับ เมื่อเงินต้นในสัญญาที่ดอกเบี้ยสู งหมดลงให้คิดดอกเบี้ยในอัตราของสัญญาที่ดอกเบี้ยต่า
กว่าตามลาดับ
ข้อ 18 ในกรณี ใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดินถึงกาหนดส่ งคืน
โดยสิ้ นเชิง
(1) เมื่อสมาชิกผูก้ พู้ น้ จากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์น้ ีไม่วา่ กรณี ใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผูก้ นู้ าเงินกูไ้ ปใช้ผดิ
วัตถุประสงค์ที่ให้เงินกูน้ ้ นั
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกูร้ ายใด
เกิดบกพร่ องและผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้ดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่ งงวดชาระหนี้ เป็ นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน หรื อผิดนัดการ
ส่ งเงินงวดชาระหนี้ดงั กล่าวนับถึงสามคราวสาหรับเงินกูร้ ายหนึ่งๆ
( 5 ) เมื่อผูก้ นู้ าทรัพย์สินที่จดั หามาได้โดยใช้เงินกูจ้ ากสหกรณ์ไปจานอง
จานาหรื อจาหน่ายจ่ายโอนให้แก่ผใู ้ ด หรื อนาไปให้ผใู ้ ดเช่าหรื อครอบครองหรื อใช้สอยเป็ นประจา
โดยมิได้รับอนุญาตเป็ นหนังสื อจากคณะกรรมการดาเนินการ
แต่ถา้ หากผูก้ ูอ้ อกจากสหกรณ์ดว้ ยเหตุตายและทายาทตามกฎหมายของผู ้
กูย้ ินยอมที่จะผ่อนชาระเงินกูต้ ่อไปตามเงื่อนไขในสัญญาเดิมที่ผูกพันไว้ คณะกรรมการดาเนิ นการ
อาจพิจารณาให้ทายาทตามกฎหมายของผูก้ ูเ้ ป็ นผูผ้ อ่ นชาระเงินกูไ้ ปตามเงื่อนไขเดิมก็ได้ แต่ตอ้ งมีการ
จัดทาหลักฐานเป็ นหนังสื อในระหว่างสหกรณ์ และทายาทตามกฎหมาย เพื่อให้มีผลผูกพันโดยชอบ
ด้วยกฎหมายต่อไป

-7หมวดที่ 5
บทเบ็ดเตล็ด
ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการอนุ มตั ิให้กูเ้ งินได้ผกู ้ ูต้ อ้ งทาสัญญากูเ้ งินตาม
แบบที่ สหกรณ์กาหนด 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกันสหกรณ์เก็บไว้เป็ นหลักฐานฉบับหนึ่ งและให้ผูก้ ู้
เก็บไว้เป็ นหลักฐานฉบับหนึ่ง
ข้อ 20 เมื่อผูก้ ชู้ าระหนี้ เสร็ จสิ้ นแล้ว ผูก้ จู้ ะขอไถ่ถอนหลักประกันและรับ
หลักฐานคืนต้องบันทึกการรับคืนไว้เป็ นหลักฐาน
ข้อ 21 ค่ า ใช้ จ่ า ยใดๆ เกี่ ย วกับ การขอกู้เงิ น พิ เศษเพื่ อ การซื้ อ ที่ ดิ น ก าหนดไว้
ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกขอกูเ้ งินกูพ้ ิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน ซึ่งจะต้องการตรวจสอบ
หลักทรัพย์และทานิติกรรมภายในจังหวัด ไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ ยกเว้นการจ้างบริ ษทั ตรวจสอบ
หลักทรัพย์
(2) สมาชิ ก ขอกู้เงิ น กู้พิ เศษเพื่ อการซื้ อที่ ดิ น หรื อ เปลี่ ย นหลัก ทรั พ ย์ใ น
ขณะที่ยงั ส่ งเงินงวดไม่หมด ค่าใช้จ่ายที่คงมีท้ งั หมด สมาชิกต้องเสี ยค่าใช้จ่ายเอง
(3) สมาชิ กขอกูเ้ งินพิเศษเพื่อการซื้ อที่ดิน ซึ่ งจะต้องตรวจสอบหลักทรัพย์
และท านิ ติก รรมนอกเขตจังหวัด ให้ ส มาชิ ก จ่า ยค่ าเบี้ ยเลี้ ยงและค่ าพาหนะ ตามอัต ราที่ ส หกรณ์
กาหนดสาหรับกรรมการที่จะไปตรวจสอบหลักทรัพย์ และทานิติกรรม
(4) การกูใ้ หม่หรื อเปลี่ ยนแปลงหลักทรั พย์ขณะที่ ยงั ส่ งเงิ นต้นกูไ้ ม่หมด
ให้ผกู ้ อู้ อกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด
ข้อ 22 ในกรณี ที่ มี ปั ญหาเกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ ตามระเบี ยบนี้ ให้ค ณะกรรมการ
ดาเนินการเป็ นผูม้ ีอานาจวินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 23 ให้ประธานกรรมการสหกรณ์เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551
(นายยืน เนียมปุก)
ประธานกรรมการ
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