
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง  จํากดั 

ประกาศทีA  17/2558 
เรืAอง  หลกัเกณฑ์เงินกู้พเิศษ  

………………………………………………………………………. 
 

         เพื$อเป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์สําหรับเงินกูพ้ิเศษให้เหมาะสม  โดยมติที$ประชุม คณะกรรมการ
ดาํเนินการ  ครัG งที$ 9/2558  เมื$อวนัที$ 31  มีนาคม  2558   จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศ   ที$ 17/2557  
เรื$อง หลกัเกณฑเ์งินกูพ้ิเศษ  และใหใ้ชค้วามต่อไปนีGแทน  
         ขอ้ 1. วตัถุประสงค์ของเงินกู้พเิศษ  เงินกูพ้ิเศษ ประกอบดว้ย  

  1.1 เงินกูเ้พื$อการเคหสงเคราะห์ วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 
            1.2 เงินกูเ้พื$อการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 
            1.3 เงินกูเ้พื$อการซืGอยานพาหนะ วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 ทัGงนีG  วตัถุประสงค์ขา้งตน้ ให้รวมถึงการชาํระหนีG อื$นๆ ที$เกี$ยวกบัวตัถุประสงค์ในขอ้ 1.1 - 1.3 
โดยวงเงินกูแ้ต่ละวตัถุประสงคร์วมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 5,000,000 บาท ในวงเงินกูด้งักล่าวจะตอ้งรวม
ภาระหนีGตามสัญญาเงินกูพ้ิเศษเดิมที$คา้งชาํระอยูด่ว้ย 
          ขอ้ 2. สิทธิการขอเงินกู้พเิศษ  ผูที้$มีสิทธิยื$นคาํขอกู ้ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ติดต่อกนั
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ$งปี สาํหรับผูที้$ใชสิ้ทธิกูไ้ปแลว้  จะใชสิ้ทธิกูใ้หม่โดยวธีิหกักลบลบหนีG เก่าได ้ตอ้ง
ผอ่นชาํระหนีGมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ$งปี และตอ้งไดรั้บเงินกูเ้พิ$มไม่ต ํ$ากวา่ 50,000 บาท    
                   หากสมาชิกตอ้งการใชสิ้ทธิขอกูก่้อนกาํหนดหนึ$งปี สมาชิกตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเป็นสอง
เท่าของค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษ   โดยสมาชิกอาจใช้หลกัทรัพย์เดิมก็ได้  กรณีวงเงินกู้เพิ$มขึG นและ
หลกัทรัพยไ์ม่เพียงพอ อาจตอ้งมีหลกัทรัพยเ์พิ$มเพื$อให้คุม้กบัวงเงินกู้ที$เพิ$มขึGน  ทัGงนีG ตอ้งไดรั้บเงินกู้
เพิ$มขึGนเป็นเงินไม่นอ้ยกวา่ 100,000 บาท 
          ขอ้ 3. หลกัประกนัเงินกู้พเิศษ  สมาชิกที$ยื$นคาํขอเงินกูพ้ิเศษ ตอ้งมีหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัใน
การกู ้โดยสามารถใชห้ลกัทรัพยด์งัต่อไปนีG  
                     3.1 ที$ดิน หรือ ที$ดินพร้อมบา้นหรือสิ$งปลูกสร้าง  ที$ดินตอ้งเป็นโฉนดที$เป็นกรรมสิทธิd ของ
ตนเองและหรือเป็นกรรมสิทธิd ของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือบุคคลอื$นใด ซึ$ งปลอดจากภาระผกูพนั
ใดๆ  สหกรณ์ออมทรัพยฯ์จะไม่รับพิจารณาเอกสารสิทธิd ประเภท นส.3 และหรือเอกสารสิทธิd อื$นใด
นอกเหนือจากโฉนดที$ดิน     
                     3.2 หลกัทรัพยที์$เป็นพนัธบตัรรัฐบาลและหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพนัธบตัรที$รัฐบาลคํGา
ประกนั ทุนเรือนหุน้ และเงินรับฝาก    
                     3.3 หอ้งชุดในอาคารชุด(Condominium)  
                   ทัGงนีG  กรณีอสังหาริมทรัพย ์ตอ้งกระทาํการจดทะเบียนจาํนองไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 
กรณีเป็นสังหาริมทรัพย ์ตอ้งกระทาํการจดจาํนาํไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์     
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        ขอ้ 4. ทีAตัTงของหลกัทรัพย์  หลกัทรัพยที์$ใชเ้ป็นหลกัประกนั ตอ้งมีที$ตัGงอยูใ่นพืGนที$ดงัต่อไปนีG  
           4.1 หลกัทรัพยต์ัGงอยู่เขตจาํหน่ายของการไฟฟ้านครหลวง (กรุงเทพมหานคร  จงัหวดั
นนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ) และหรือ พืGนที$จงัหวดัอื$นๆ    
         4.2 หลกัทรัพยที์$ตัGงอยูใ่นจงัหวดัที$มีระยะทางไม่เกิน 250 กิโลเมตร หลกัทรัพยจ์ะตัGงอยูใ่น
พืGนที$ใดของจงัหวดัก็ได ้  
            4.3 หลกัทรัพยที์$ตัGงอยูใ่นจงัหวดัที$มีระยะทางเกินกวา่ 250 กิโลเมตรขึGนไป  หลกัทรัพย์
จะตอ้งอยู่ในเขตเทศบาลทุกระดบัของจงัหวดันัGนและเป็นที$ดินที$รถยนต์เขา้ถึงโดยทางสาธารณะหรือ
โดยภาระจาํยอมตามกฎหมายเท่านัGน    ซึ$ งจะตอ้งมีหนงัสือจากทางราชการรับรองวา่ เป็นพืGนที$ที$ต ัGงอยู่
ในเขตเทศบาลตาํบล  เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนคร มาเป็นหลกัฐานประกอบคาํขอกู ้   
             4.4 กรณีหลกัทรัพยใ์ด หรือพืGนที$อนัเป็นที$ตัGงของหลกัทรัพยใ์ด อยูใ่นภาวะอนัตรายหรือมี
ความเสี$ยงสูง  ไม่ว่าจะเสี$ยงดว้ยเหตุการณ์ทางการเมืองและหรือเสี$ยงดว้ยอุบติัภยัต่างๆและหรือเสี$ยง
ดว้ยเหตุอื$นใด    คณะกรรมการดาํเนินการอาจมีมติให้ระงบั หรือ ใหช้ะลอการรับจาํนองหลกัทรัพยใ์น
จงัหวดัหรือพืGนที$นัGนไวก่้อน จนกว่าจะมีมติคณะกรรมการดาํเนินการเปลี$ยนแปลง ทัGงนีG ให้นาํเสนอ
คณะกรรมการดาํเนินการเพื$อพิจารณาก่อนไปประเมินราคาหลกัทรัพย ์
            ทัGงนีG  ในการกาํหนดระยะทางระหวา่งกรุงเทพฯ ถึง จงัหวดัที$หลกัทรัพยต์ัGงอยู่  ให้ยึดถือ
แผนภูมิระยะทางระหวา่งจงัหวดั (กม.) ของกรมทางหลวงเป็นเกณฑใ์นการกาํหนด 
      ขอ้ 5. การประเมินราคาหลกัทรัพย์   
                      5.1 กรณีประเมินราคาที$ดินวา่งเปล่าหรือที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง 
                            (1) กรณีที$ดินวา่งเปล่า ให้ประเมินไม่เกิน 1 เท่าของราคาประเมินกรมที$ดินและหรือ
หน่วยงานราชการที$เกี$ยวขอ้ง    
                            (2) กรณีที$ดินพร้อมสิ$งปลูกสร้าง(บา้น) ให้ประเมินไม่เกิน 2 เท่าของราคาประเมิน
กรมที$ดินและหรือหน่วยงานราชการที$เกี$ยวขอ้ง    
                            (3) กรณีที$ดินที$รถยนต์เขา้ไม่ถึง ให้ประเมินไม่เกิน 0.80 เท่าของราคาประเมินกรม
ที$ดิน และหรือหน่วยงานราชการที$เกี$ยวขอ้ง 
                            (4) กรณีที$ผู ้ประเมินราคาเห็นว่า การประเมินราคาที$ ดินของกรมที$ดินและหรือ
หน่วยงานราชการที$เกี$ยวขอ้ง มีมูลค่าตํ$ากว่าความเป็นจริง   อนัเนื$องมาจากสภาพแวดลอ้มไดพ้ฒันา
เปลี$ยนแปลงไปจากเดิม โดยเห็นว่า สมควรประเมินให้สูงกว่าที$กาํหนดไวใ้นขอ้ (1) - (2) ให้นาํเสนอ
ขอ้มูล ภาพถ่าย และสภาพแวดลอ้มของหลกัทรัพย ์พร้อมดว้ยเหตุผลต่อคณะกรรมการเงินกูพ้ิเศษเพื$อ
พิจารณาเห็นชอบ โดยพิจารณาใหเ้พิ$มราคาประเมินไดอี้กไม่เกิน 2 เท่าของราคาประเมินที$กาํหนดไวใ้น
ขอ้(1)และ(2)     หากตอ้งการประเมินราคามากกว่านีG อีก ให้ผูกู้ท้าํการร้องขอต่อหน่วยงานราชการที$
เกี$ยวขอ้งทาํการประเมินราคาใหใ้หม่    
                            (5) กรณีสิ$งปลูกสร้าง(บา้น)  ใหป้ระเมินราคาสิ$งปลูกสร้าง(บา้น) ร้อยละ 80 ของราคา
ประเมินตามเกณฑข์องสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549  และให้คาํนวณหกัค่า
เสื$อมตามระยะเวลาที$กาํหนด ตามเกณฑข์องสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย พ.ศ.2549 
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                            (6) กรณีสิ$ งปลูกสร้าง(บา้น) ที$เป็นการปลูกสร้างขึGนใหม่   ให้ประเมินราคาสิ$ งปลูก
สร้าง(บา้น) ร้อยละ 100 ของราคาประเมินตามเกณฑข์องสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย  
พ.ศ. 2549   
                            (7)กรณีเป็นซืGอสิ$งปลูกสร้าง(บา้น)ใหม่จากโครงการบา้นจดัสรรโดยมีสัญญาซืGอขาย
ของโครงการฯ ใหป้ระเมินร้อยละ 100 ของราคาซืGอขายจากโครงการฯ   หรืออาจประเมินตามเกณฑ์ใน
ขอ้ (2) และ (6) ก็ได ้แต่ราคาประเมินตอ้งไม่เกินกวา่ราคาซืGอขายจากโครงการฯ  
                           (8) กรณีซืGอหอ้งชุดในอาคารชุด(Condominium)  
                                 ก. ในกรณีการซืGอขายครัG งแรก     ใหป้ระเมินราคาห้องชุด(Condominium) ในอตัรา
ร้อยละ 100 ของราคาซืGอขายครัG งแรกตามราคาของโครงการ 
                                ข. กรณีที$ไม่ใช่การซืGอขายครัG งแรก ให้ประเมินราคาห้องชุด(Condominium) ใน
อตัราร้อยละ 80 ของราคาซืGอขายครัG งแรก    
                                ทัGงนีG  กรณีที$ไม่ใช่การซืGอขายครัG งแรก  ให้ผูกู้น้าํเอกสารหรือหลกัฐาน  เช่น หนงัสือ
สัญญาจะซืGอจะขาย หรือ หนังสือนิติกรรมใดมานาํเสนอ    หากไม่สามารถหาได ้ให้ติดต่อนิติบุคคล
อาคารชุด หรือบริษทัเจ้าของโครงการ หรือสํานักงานที$ดิน เพื$อขอเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที$
น่าเชื$อถือมานาํเสนอต่อคณะกรรมการเงินกูพ้ิเศษเพื$อพิจารณา                             
                      5.2 กรณีหลกัประกนัเป็นทุนเรือนหุ้นและหรือเงินรับฝากในสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ให้
ประเมินร้อยละ 90 ของมูลค่าหลกัทรัพยน์ัGน” 
          ขอ้ 6. ค่าธรรมเนียมเงินกู้พเิศษ  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษ ดงันีG  
                     6.1 ชาํระค่าธรรมเนียม 500 บาท สําหรับหลกัทรัพยที์$อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานคร จงัหวดั
นนทบุรีและจงัหวดัสมุทรปราการ    
                     6.2 ชาํระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท สาํหรับหลกัทรัพยที์$อยูใ่นพืGนที$ต่างจงัหวดัระยะทางไม่
เกิน 400 กิโลเมตร   
                     6.3 ชาํระค่าธรรมเนียม 2,000 บาท สําหรับหลกัทรัพยที์$อยู่ในพืGนที$ต่างจงัหวดัระยะทาง
เกินกวา่ 400 กิโลเมตร  แต่ไม่เกิน 600 กิโลเมตร   
                     6.4 ชาํระค่าธรรมเนียม 3,000 บาท สําหรับหลกัทรัพยที์$อยู่ในพืGนที$ต่างจงัหวดัระยะทาง
เกินกวา่ 600 กิโลเมตรขึGนไป  
                     6.5 การชาํระค่าธรรมเนียมขอ้ 6.2 - 6.4 ยงัไม่รวมค่าพาหนะในการตรวจสอบประเมิน
ราคาหลกัทรัพยแ์ละให้ถือเป็นความรับผิดชอบของสมาชิกผูกู้ ้ โดยกรรมการจะไปตรวจสอบประเมิน
ราคาหลกัทรัพยด์ว้ยตนเอง รวมถึงการไปตรวจสอบเพื$อจ่ายงวดการก่อสร้าง การต่อเติม  การปรับปรุง
และอื$นๆ ทัGงนีGสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าพาหนะนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเงินกูพ้ิเศษทุกกรณี 
          ขอ้ 7. การยืAนคําขอเงินกู้พเิศษ   
                     7.1 กําหนดเวลายืAนคําขอกู้  ให้สมาชิกยื$นคาํขอกูไ้ดทุ้กวนัและเวลาทาํการของสหกรณ์ฯ 
โดยเจา้หน้าที$จะบนัทึกลงทะเบียนรับคาํขอกู้ตามลาํดบั เฉพาะแก่ผูกู้ที้$มีเอกสารครบถว้นตามที$ระบุ
เท่านัGน  ทัGงนีG  สหกรณ์จะทาํการตดัยอดคาํขอกู้ทุกวนัที$ 10 ของเดือน  เพื$อส่งคาํขอกูใ้ห้กรรมการ
ตรวจสอบประเมินราคาหลกัทรัพย ์

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


                     7.2 หลกัฐานประกอบการยืAนคําขอกู้ 
                           (1) สาํเนาโฉนดที$ดินทุกหนา้จนถึงปัจจุบนั จาํนวน 2 ชุด 

(2) ใบประเมินราคากรมที$ดิน หรือ พิมพจ์าก www.dol.go.th (กรมธนารักษ)์ 
                           (3) กรณีนาํโฉนดที$ดินบุคคลอื$นมาเป็นหลกัประกนั ตอ้งแนบสําเนาบตัรประชาชน  
สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาทะเบียนสมรสของผูถื้อกรรมสิทธิd เพิ$มอีก 1 ชุด 
                           (4) กรณีหลกัประกนัเป็นอาคารชุด ใหแ้นบหลกัฐานสัญญาซืGอขายครัG งแรก 
                           (5) เอกสารประจาํตวั สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  สําเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ  
สาํเนาทะเบียนบา้น  และ สาํเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา่ของผูกู้แ้ละคู่สมรส จาํนวน 1 ชุด 
                           (6) เอกสารใบเงินเดือน หรือ สลิปคอมพิวเตอร์ของ กฟน.เดือนล่าสุด กรณีคู่สมรส
ทาํงาน ใหแ้นบใบเงินเดือนของหน่วยงานนัGนดว้ย  
                           (7) เอกสารใบเสร็จ สอฟ. เดือนล่าสุด  
                           (8) แผนที$ตัGงของหลกัประกนั   
                           (9) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและหรือค่าพาหนะ (ถา้มีค่าใชจ้่าย) 
                     7.3 เอกสารประกอบการพจิารณาตามวตัถุประสงค์  
                           (1) หนงัสือสัญญาจะซืGอจะขายบา้น/ที$หรือยานพาหนะ แลว้แต่กรณี    
                           (2) ใบอนุญาตปลูกสร้าง พร้อมแบบแปลน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
อาคารหรือสิ$งปลูกสร้าง 
                           (3) กรณีปรับปรุงต่อเติมอาคาร ใหย้ื$นรายละเอียดแสดงค่าแรงและค่าวสัดุ    
                           (4) หลกัฐานแสดงยอดหนีG ล่าสุด ในกรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงินอื$น 
                           (5) แผนงานและรายละเอียดค่าใชจ้่าย กรณีกูเ้พื$อลงทุนประกอบอาชีพ 
         ขอ้ 8. การคํานวณวงเงนิกู้พิเศษ   การพิจารณาวงเงินกูพ้ิเศษ ใหพ้ิจารณาความสามารถในการ
ชาํระหนีG  โดยตอ้งมีเงินไดค้งเหลือสุทธิเมื$อหกัหนีG  กฟน. และ สอฟ. แลว้เป็นบวก  กรณีมีค่าล่วงเวลา 
ใหน้าํค่าล่วงเวลามาพิจารณาไดต้ามอตัราที$คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด โดยวธีิเฉลี$ยค่าล่วงเวลา 3 
เดือนยอ้นหลงั 
       ขอ้ 9. ระยะเวลาผ่อนชําระคืนเงินกู้พเิศษ   
                9.1 ใหผ้อ่นชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบีGยเป็นงวดเท่าๆกนัทุกเดือน ภายในกาํหนดเวลา     
                9.2  ใหผ้อ่นชาํระเงินกูใ้หเ้สร็จสิGนก่อนผูกู้เ้กษียณอาย ุหรืออายคุรบ 60 ปี 
                9.3  กรณีการเคหสงเคราะห์ ใหช้าํระคืนภายใน 30 ปี หรือ 360 งวด 
                9.4  กรณีการลงทุนประกอบอาชีพ ใหช้าํระคืนภายใน 30 ปี หรือ 360 งวด           
                9.5  กรณีการซืGอยานพาหนะ  ใหช้าํระคืนภายใน 30 ปี หรือ 360 งวด 
 ขอ้10. หลกัเกณฑ์การผ่อนชําระคืนเงินกู้พเิศษ  
 10.1 การผอ่นชาํระคืนเงินกูพ้ิเศษ  ใหพ้ิจารณาเงินไดค้งเหลือสุทธิ      เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ที$สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ กาํหนด    ทัGงนีG  เงินได้สุทธิคงเหลือตอ้งเป็นบวก หลงัหักหนีG ของ กฟน.และ 
สอฟ. แลว้ กรณีมีเงินไดค่้าล่วงเวลาให้พิจารณานาํค่าล่วงเวลามาคาํนวณไดต้ามอตัราที$คณะกรรมการ
ดาํเนินการกาํหนด โดยคาํนวณค่าล่วงเวลาเฉลี$ยยอ้นหลงั 3 เดือน    
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       10.2 การผอ่นชาํระคืนเงินกูพ้ิเศษโดยเขา้ระบบฟืG นฟู หมายความถึง การขอผอ่นชาํระตํ$ากวา่
งวดปกติตามขอ้ 10.1 โดยตอ้งเขา้ระบบฟืG นฟูไดไ้ม่เกิน 10 ปี  พร้อมทัGงยินยอมให้หกัโบนสั กฟน. และ
ให้หักเงินปันผล  หลงัจากเขา้ระบบฟืG นฟูตามกาํหนดเวลาแลว้ ตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์การผอ่นชาํระตาม
หลกัเกณฑ์ในขอ้ 10.1 ทัGงนีG ให้คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์การเขา้ระบบฟืG นฟูตามที$
เห็นสมควร  และการประกาศใชห้รือการยกเลิกการใช้  ให้อยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นชอบ โดยใหป้ระกาศเป็นคราวไป     
         ขอ้ 11. การพจิารณาคําขอเงินกู้พเิศษ        
                11.1 คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคาํขอเงินกูพ้ิเศษ โดยพิจารณาวตัถุประสงคเ์พื$อ
การเคหสงเคราะห์ 60%  เพื$อซืGอยานพาหนะ 20 % และเพื$อการลงทุนประกอบอาชีพ 20%  
                11.2 การกูเ้พื$อการเคหสงเคราะห์  กรณียงัไม่เคยมีที$อยูอ่าศยั และตอ้งการมีบา้น  จะไดรั้บการ
พิจารณาเป็นลาํดบัแรก  ส่วนการกูเ้พื$อการไถ่ถอนนัGน ให้พิจารณากรณีการไถ่ถอนเพื$อการซืGอบา้นก่อน 
และเพื$อการปรับปรุงต่อเติมเป็นลาํดบัถดัไป 
 ขอ้ 12 การจ่ายเงินกู้พเิศษ   
        12.1 เมื$อจดทะเบียนและทาํนิติกรรมเรียบร้อยแลว้  สมาชิกผูข้อกูส้ามารถรับเงินจากสหกรณ์
ออมทรัพยฯ์ไดต้ามเงื$อนไขที$คณะกรรมการเงินกูพ้ิเศษกาํหนด 
         12.2 กรณีที$มีความจาํเป็นตอ้งควบคุมการใชเ้งินกูใ้ห้เป็นไปตามวตัถุประสงคค์ณะกรรมการ 
เงินกูพ้ิเศษอาจพิจารณาใหมี้การจ่ายเงินกูพ้ิเศษเป็นงวดหรืออาจพิจารณาจ่ายเพียงงวดเดียวก็ได ้
             12.3 กรณีการปลูกสร้างบา้นหรือการปรับปรุงต่อเติม ให้พิจารณาจ่ายไดไ้ม่เกิน 4 งวด ตาม
ราคาที$คณะกรรมการเงินกูพ้ิเศษประเมินราคา ดงันีG  
                 (1) งวดที$ 1 จ่ายประมาณ 30% เมื$อเริ$มดาํเนินการก่อสร้าง 
             (2) งวดที$ 2 จ่ายประมาณ 30% เมื$อตรวจสอบงานงวดที$ 1 แลว้ 
                   (3) งวดที$ 3 จ่ายประมาณ 20% เมื$อตรวจสอบงานงวดที$ 2 แลว้ 
                      (4) งวดที$ 4 จ่ายประมาณ 20% เมื$อตรวจสอบงานงวดที$ 3 แลว้ 
         ขอ้ 13. หลกัเกณฑ์เงินกู้พเิศษทัAวไป        
                13.1 บ้านหรือสิ$ งปลูกสร้างใดที$จาํนองเป็นประกันเงินกู้   ให้ทาํประกันภัยกับบริษัท
ประกนัภยัที$ทางสหกรณ์ออมทรัพยฯ์เป็นผูก้าํหนด โดยระบุให้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เป็นผูรั้บประโยชน์
กรณีเกิดความเสียหายจากอคัคีภยัหรืออุบติัภยัอื$นใด 
                13.2 หลกัฐานสัญญาจาํนอง จาํนาํหรือโฉนดที$ดิน และ เอกสารสําคญัอื$นๆ สหกรณ์ออม
ทรัพยฯ์ จะเป็นผูเ้ก็บไว ้ ส่วนสมาชิกจะไดรั้บฉบบัผูจ้าํนองและหรือฉบบัถ่ายสาํเนา รวมทัGงสาํเนาโฉนด
ที$ดิน 
                13.3 สมาชิกควรเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินการชาํระหนีG เงินกูไ้ว ้ เพื$อทาํการตรวจสอบ กรณีที$
อาจมีปัญหาเกิดขึGนในภายหลงั 
                13.4 กรณีสมาชิกผูกู้ต้อ้งการขอยืมโฉนดเพื$อการใดก็ตาม  สหกรณ์ฯจะมอบหมายให้ผูห้นึ$ ง
ผูใ้ดไปดาํเนินการตามวตัถุประสงค์และผูข้อยืมจะต้องชําระค่าดาํเนินการในการไปทาํนิติกรรมที$
สาํนกังานที$ดินตามหลกัเกณฑที์$สหกรณ์กาํหนด  
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                13.5 สมาชิกนาํเงินกูพ้ิเศษไปใชผ้ิดวตัถุประสงค ์ให้ถือวา่เงินกูพ้ิเศษนัGน เป็นอนัถึงกาํหนด
ส่งคืนโดยสิGนเชิง ทัGงเงินตน้และดอกเบีGย ตามขอ้บงัคบัขอ้ 17  
                13.6 กรณีสมาชิกไดรั้บอนุมติัเงินกูพ้ิเศษแลว้ แต่ไม่ประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ  ให้แจง้ขอยกเลิก    
คาํขอกูไ้ดที้$เจา้หนา้ที$  และติดต่อขอรับค่าธรรมเนียมที$เหลือคืน (หากมี) ไดที้$สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ สาขา
วดัเลียบ ภายในกาํหนดหนึ$งปี นบัจากวนัที$ยื$นคาํขอกูเ้งิน      
         ขอ้ 14. ใหป้ระกาศนีG มีผลใชบ้งัคบัตัGงแต่วนัที$ 11 เมษายน 2558 เป็นตน้ไป                                      

 

                                                ประกาศ   ณ  วนัที$  1  เมษายน  2558 
 

 

                                                             
(ดร.เฉลิมพล   ดุลสัมพนัธ์) 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จาํกดั 
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