
 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง  จํากัด 

ประกาศ 

ที 25/2560 

เรือง  หลักเกณฑ์เงินกู้พเิศษ 
*********************************** 

 

 เพือเป็นการกาํหนดหลกัเกณฑ์สาํหรับเงินกูพิ้เศษให้เหมาะสมโดยมติทีประชุมคณะกรรมการ

ดาํเนินการ ครังที 17/2559 (วาระพิเศษ)  เมือวนัที 12 กรกฎาคม 2560  จึงมีมติเห็นชอบให้ยกเลิก

ประกาศที 19/2559 เรือง หลกัเกณฑเ์งินกูพิ้เศษ และใหใ้ชค้วามต่อไปนีแทน 

 ขอ้ 1. วตัถุประสงค์ของเงินกู้พเิศษเงินกูพิ้เศษ ประกอบดว้ย 

1.1 เงินกูเ้พือการเคหะสงเคราะห์ วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 1.2 เงินกูเ้พือการลงทุนประกอบอาชีพ วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 1.3 เงินกูเ้พือการซือยานพาหนะ วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท 

 ทงันี วตัถุประสงคข์า้งตน้ ใหร้วมถึงการชาํระหนีอืนๆ ทีเกียวกบัวตัถุประสงค์ในขอ้ 1.1-1.3โดย

วงเงินกูแ้ต่ละวตัถุประสงคร์วมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 5,000,000 บาท ในวงเงินกูด้งักล่าวจะตอ้งรวมภาระ

หนีตามสญัญาเงินกูพิ้เศษเดิมทีคา้งชาํระอยูด่ว้ย 

 ขอ้ 2. สิทธิการขอเงินกู้พเิศษ ผูที้มีสิทธิยนืคาํขอกู ้ตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ติดต่อกนั

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงปี เวน้แต่ในกรณีดงัต่อไปนี 

  2.1  ผูกู้ ้ มีฐานะเป็นคู่สมรส  หรือ ทายาท  หรือ ผูสื้บสันดานตามกฎหมายของสมาชิก

คนใด  และขอกู ้เพือชาํระหนีใหแ้ก่สมาชิกคนนนั  โดยตอ้งเป็นหนีทีคา้งชาํระอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพย์

ฯตามสญัญาเดิมทุกประเภท และจะกูไ้ด ้ไม่เกินยอดภาระหนีคงเหลือ เมือรวมกบัค่าใชจ่้ายทีมีขึนจาก

การจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธิทรัพยจ์าํนอง  หรือ  ค่าภาษีอากร ตามทีสาํนักงานทีดินจะเรียกเก็บ 

โดยใหปั้ดเศษยอดวงเงินกูขึ้นเป็นจาํนวนเต็มในหลกัพนับาททงันียอดวงเงินกูร้วมทงัหมดแลว้ตอ้งไม่

เกินยอดวงเงินกูต้ามทีระเบียบกาํหนด 

  2.2 การกู ้ เพือซืออสังหาริมทรัพยข์องสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ โดยจะกูไ้ดไ้ม่เกินราคาที

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ประกาศขายเมือรวมกบัค่าใชจ่้ายทีมีขึนจากการจดทะเบียน หรือ โอนกรรมสิทธิ

ทรัพยจ์าํนอง  หรือ  ค่าภาษีอากร ตามทีสาํนักงานทีดินจะเรียกเก็บโดยให้ปัดเศษยอดวงเงินกูขึ้นเป็น

จาํนวนเต็มในหลกัพนับาททังนียอดวงเงินกู้รวมทังหมดแลว้ต้องไม่เกินยอดวงเงินกูต้ามทีระเบียบ

กาํหนด 

  2.3 การกู ้ เพือซืออสังหาริมทรัพยข์องสมาชิกอืนใด ซึงได้จดทะเบียนจาํนองไวก้ับ

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ อยูก่่อนแลว้  แต่ยงัมีภาระหนีคงเหลือ  โดยผูกู้มี้สิทธิยืนกู ้ไดไ้ม่เกินยอดภาระหนี

คงเหลือ เมือรวมกบัค่าใชจ่้ายทีมีขึนจากการจดทะเบียนหรือโอนกรรมสิทธิทรัพยจ์าํนอง  หรือ  ค่าภาษี



อากร ตามทีสาํนักงานทีดินจะเรียกเก็บโดยให้ปัดเศษยอดวงเงินกูขึ้นเป็นจาํนวนเต็มในหลกัพนับาท

ทงันียอดวงเงินกูร้วมทงัหมดแลว้ตอ้งไม่เกินยอดวงเงินกูต้ามทีระเบียบกาํหนด 

 การพิจารณา คาํขอกูต้ามใน ข้อ 2.1 ถึง 2.3 นัน  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์  การพิจารณาของ

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ นอกเหนือจากนี   ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการพิจารณา  โดยใน

งวดที 1ถึง 36 จะตอ้งผอ่นชาํระดอกเบียไดค้รบตามยอดวงเงินกู ้และชาํระตน้เงินไดไ้ม่ตาํกว่าเกณฑ์ที

สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ กาํหนด และใหป้รับยอดการผอ่นชาํระงวดปกติตงัแต่งวดที 37  เป็นตน้ไป จนกว่า

จะครบตามอายสุญัญา 

 สมาชิกทีใชสิ้ทธิยืนกู้ตามขอ้ 2.1-2.3 แลว้นัน  จะหมดสิทธิกูเ้งินประเภทอืนใด ทุกประเภท

จนกว่า จะครบกาํหนด งวดที 36  และไดรั้บการปรับยอดผ่อนชาํระเป็นงวดปกติ ตามภาระหนีและ

ระยะเวลาคงเหลือตามสญัญา 

 ในกรณีสมาชิกมีความจาํเป็นเดือดร้อน ให้คณะกรรมการมีอาํนาจ อนุโลมให้กู้เงินกู้ฉุกเฉิน

หมุนเวียนไดไ้ม่เกิน 100,000.00 บาท โดยตอ้งมีเงินไดเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑที์สหกรณ์ฯกาํหนด 

 สาํหรับผูที้ใชสิ้ทธิกูไ้ปแลว้  จะใชสิ้ทธิกูใ้หม่โดยวิธีหักกลบลบหนีเก่าได ้ตอ้งผ่อนชาํระหนี

มาแลว้ไม่นอ้ยกว่าหนึงปี และตอ้งไดรั้บเงินกูเ้พิมไม่ตาํกว่า 50,000.00 บาท   แต่หากมีความจาํเป็นตอ้ง

ยนืกูใ้หม่ก่อนการผอ่นชาํระครบหนึงปี   จะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเป็นสองเท่าของค่าธรรมเนียมเงินกู้

พิเศษ   โดยอาจใช้หลกัทรัพยเ์ดิมก็ได้  กรณีวงเงินกู้เพิมขึนและหลกัทรัพยไ์ม่เพียงพอ  จะต้องมี

หลักทรัพย์เพิมเพือให้คุ ้มกับวงเงินกู้ทีเพิมขึนทังนีต้องได้รับเงินกู้เพิมขึนเป็นเงินไม่น้อยกว่า 

100,000.00 บาท 

 ขอ้ 3. หลกัประกนัเงินกู้พเิศษ  สมาชิกทียนืคาํขอเงินกูพิ้เศษ ตอ้งมีหลกัทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัใน

การกู ้โดยสามารถใชห้ลกัทรัพยด์งัต่อไปนี 

  3.1 ทีดินเปล่า  หรือ ทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง   โดยทีดินนัน  ต้องมีโฉนดทีเป็น

กรรมสิทธิของตนเองและหรือเป็นกรรมสิทธิของคู่สมรส บุตร บิดา มารดา หรือบุคคลอืนใด ซึงปลอด

จากภาระผกูพนัใดๆ สหกรณ์ออมทรัพยฯ์จะไม่รับพิจารณาเอกสารสิทธิประเภท นส.3 และหรือเอกสาร

สิทธิอืนใดนอกเหนือจากโฉนดทีดิน 

  3.2 หลกัทรัพยที์เป็นพนัธบตัรรัฐบาลและหรือรัฐวิสาหกิจ รวมถึงพนัธบตัรทีรัฐบาลคาํ

ประกนั ทุนเรือนหุน้ และเงินรับฝาก 

  3.3 หอ้งชุดในอาคารชุด (Condominium) 

  ทงันี กรณีอสงัหาริมทรัพย ์ตอ้งกระทาํการจดทะเบียนจาํนองไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

กรณีเป็นสงัหาริมทรัพย ์ตอ้งกระทาํการจดจาํนาํไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

 ขอ้ 4. ทีตงัของหลกัทรัพย์ หลกัทรัพยที์ใชเ้ป็นหลกัประกนั ตอ้งมีทีตงัอยูใ่นพืนทีดงัต่อไปนี 

  4.1 หลกัทรัพยต์งัอยูใ่นเขตบริการ ของการไฟฟ้านครหลวง(กรุงเทพมหานคร  จงัหวดั

นนทบุรี และจงัหวดัสมุทรปราการ) และหรือ พืนทีจงัหวดัอืน ๆ 

  4.2 หลกัทรัพยที์ตงัอยู่ในจงัหวดัทีมีระยะทางเกิน 250 กิโลเมตร หลกัทรัพยจ์ะตงัอยู่ใน

พืนทีใดของจงัหวดัก็ได ้



  4.3 กรณีหลกัทรัพยใ์ด หรือพืนทีอนัเป็นทีตงัของหลกัทรัพยใ์ด อยูใ่นภาวะอนัตรายหรือมี

ความเสียงสูง  ไม่ว่าจะเสียงดว้ยเหตุการณ์ทางการเมืองหรือเสียงดว้ยอุบติัภยัต่าง ๆ หรือเสียงดว้ยเหตุ

อืนใดคณะกรรมการดาํเนินการอาจมีมติใหร้ะงบั หรือ ใหช้ะลอการรับจาํนองหลกัทรัพยใ์นจงัหวดัหรือ

พืนทีนนัไวก่้อน จนกว่าจะมีมติคณะกรรมการดาํเนินการเปลียนแปลง ทงันีให้นาํเสนอคณะกรรมการ

ดาํเนินการเพือพิจารณาก่อนไปประเมินราคาหลกัทรัพย ์

 ทงันี ในการกาํหนดระยะทางระหว่างกรุงเทพฯ ถึง จงัหวดัทีหลกัทรัพยต์งัอยู่  ให้ยึดถือแผนภูมิ

ระยะทางระหว่างจงัหวดั (กม.) ของกรมทางหลวงเป็นเกณฑใ์นการกาํหนด 

 ขอ้ 5.การประเมนิราคาหลกัทรัพย์ 

  5.1 กรณีประเมินราคาทีดินว่างเปล่าหรือทีดินพร้อมสิงปลกูสร้าง 

  (1) กรณีทีดินว่างเปล่า ใหป้ระเมินไม่เกิน 1 เท่าของราคาประเมินกรมทีดินและหรือ

หน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง 

  (2) กรณีทีดินพร้อมสิงปลูกสร้าง (บา้น) ให้ประเมินไม่เกิน 2 เท่าของราคาประเมิน

กรมทีดินและหรือหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง 

  (3) กรณีทีดินทีรถยนต์เขา้ไม่ถึง ให้ประเมินไม่เกิน 0.80 เท่าของราคาประเมินกรม

ทีดิน และหรือหน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง 

  (4) กรณีทีผูป้ระเมินราคาเห็นว่า การประเมินราคาทีดินของกรมทีดินและหรือ

หน่วยงานราชการทีเกียวขอ้ง มีมูลค่าตาํกว่าความเป็นจริง อนัเนืองมาจากสภาพแวดลอ้มไดพ้ฒันา

เปลียนแปลงไปจากเดิม โดยเห็นว่า สมควรประเมินให้สูงกว่าทีกาํหนดไวใ้นขอ้ (1) - (2) ให้นาํเสนอ

ขอ้มลูภาพถ่าย และสภาพแวดลอ้มของหลกัทรัพย ์พร้อมดว้ยเหตุผลต่อคณะกรรมการเงินกูพิ้เศษเพือ

พิจารณาเห็นชอบ โดยพิจารณาใหเ้พิมราคาประเมินไดอี้กไม่เกิน 2 เท่าของราคาประเมินทีกาํหนดไวใ้น

ขอ้ (1) และ (2)    หากตอ้งการประเมินราคามากกว่านีอีก ให้ผูกู้ท้าํการร้องขอต่อหน่วยงานราชการที

เกียวขอ้งทาํการประเมินราคาใหใ้หม่ 

  (5) กรณีสิงปลูกสร้าง (บา้น)  ให้ประเมินราคาสิงปลูกสร้าง(บา้น) ร้อยละ 80 ของ

ราคาประเมินตามเกณฑข์องสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย โดยใชร้าคากลางฉบบัเดือน

ธนัวาคม  พ.ศ.2558  และให้คาํนวณหักค่าเสือมตามระยะเวลาทีกาํหนด ตามเกณฑ์ของสมาคมผู้

ประเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558 

  (6) กรณีสิงปลูกสร้าง(บา้น) ทีเป็นการปลูกสร้างขึนใหม่   ให้ประเมินราคาสิงปลูก

สร้าง(บา้น) ร้อยละ 100 ของราคาประเมินตามเกณฑข์องสมาคมผูป้ระเมินค่าทรัพยสิ์นแห่งประเทศไทย  

โดยใชร้าคากลาง ฉบบัเดือนธนัวาคม  พ.ศ. 2558 

  (7)กรณีเป็นซือสิงปลกูสร้าง(บา้น)ใหม่จากโครงการบา้นจดัสรรโดยมีสัญญาซือขาย

ของโครงการฯ ใหป้ระเมินร้อยละ 100 ของราคาซือขายจากโครงการฯ   หรืออาจประเมินตามเกณฑ์ใน

ขอ้ (2) และ (6) ก็ได ้แต่ราคาประเมินตอ้งไม่เกินกว่าราคาซือขายจากโครงการฯ 

  (8) กรณีซือหอ้งชุดในอาคารชุด(Condominium) 

   ก. ในกรณีการซือขายครังแรก     ให้ประเมินราคาห้องชุด(Condominium) ใน

อตัราร้อยละ 100 ของราคาซือขายครังแรกตามราคาของโครงการ 



   ข.  กรณี ทีไม่ใช่การซือขายค รังแรก ให้ประเ มินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด

(Condominium) ในอตัราร้อยละ 80 ของราคาซือขายครังแรก โดยใหผู้กู้ย้นืเอกสารหรือหลกัฐานซึงเป็น 

“บญัชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยห์้องชุด” ทีผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํหนดราคา

ประเมินทุนทรัพยแ์ลว้ 

  ทงันี หากกรรมการผูป้ระเมินราคาหลกัทรัพยห์รือทุนทรัพยห์้องชุดเห็นว่าสมควร

ประเมินราคาทุนทรัพยต์ามราคาตลาดทีนอกเหนือจากราคาซือขายครังแรก กรรมการผูป้ระเมินตอ้ง

แสดงขอ้มลูและอา้งอิงแหล่งทีมาของราคาตลาดทีมีการซือขายหอ้งชุด โดยกรอกแบบประเมินราคาทุน

ทรัพยห์อ้งชุด เพือเป็นการรับรองขอ้มูลทีนาํเสนอและจะตอ้งรับผิดชอบในการประเมินราคาดงักล่าว

หากภายหลงัพิสูจน์ไดว้่า ราคาทุนทรัพยด์งักล่าวไม่เป็นความจริงหรือสูงกว่าขอ้เท็จจริง อนัก่อให้เกิด

ความเสียหายขึน   กรรมการผูป้ระเมินจะตอ้งรับผดิชอบทางแพ่งร่วมกบัผูกู้เ้วน้แต่คณะกรรมการเงินกู้

พิเศษไดพิ้จารณาราคาทุนทรัพยห์อ้งชุดใหม่จากราคาทีกรรมการผูป้ระเมินนาํเสนอโดยพิจารณาอา้งอิง

จากเอกสาร  “บญัชีกาํหนดราคาประเมินทุนทรัพยห์อ้งชุด” 

   5.2 กรณีหลกัประกนัเป็นทุนเรือนหุ้นและหรือเงินรับฝากในสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ให้

ประเมินร้อยละ 90 ของมลูค่าหลกัทรัพยน์นั” 

 ขอ้ 6. ค่าธรรมเนียมเงินกู้พเิศษ  สมาชิกผูกู้จ้ะตอ้งชาํระค่าธรรมเนียมเงินกูพิ้เศษ ดงันี 

  6.1 ชาํระค่าธรรมเนียม 1,000.00 บาท สาํหรับหลกัทรัพยที์อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

จงัหวดันนทบุรีและจงัหวดัสมุทรปราการ 

  6.2 ชาํระค่าธรรมเนียม 1,500.00 บาท สําหรับหลกัทรัพย์ทีอยู่ในพืนทีต่างจังหวัด

ระยะทางไม่เกิน 400 กิโลเมตร 

  6.3 ชาํระค่าธรรมเนียม 2,500.00 บาท สําหรับหลกัทรัพย์ทีอยู่ในพืนทีต่างจังหวัด

ระยะทางเกินกว่า 400 กิโลเมตร  แต่ไม่เกิน 600 กิโลเมตร 

  6.4 ชาํระค่าธรรมเนียม 3,000.00 บาท สําหรับหลกัทรัพย์ทีอยู่ในพืนทีต่างจังหวัด

ระยะทางเกินกว่า 600 กิโลเมตรขึนไป 

  6.5 การชาํระค่าธรรมเนียมขอ้ 6.2 - 6.4 ยงัไม่รวมค่าพาหนะในการตรวจสอบประเมิน

ราคาหลกัทรัพยแ์ละใหถื้อเป็นความรับผดิชอบของสมาชิกผูกู้ ้ โดยกรรมการจะไปตรวจสอบประเมิน

ราคาหลกัทรัพยด์ว้ยตนเอง รวมถึงการไปตรวจสอบเพือจ่ายงวดการก่อสร้าง การต่อเติม  การปรับปรุง

และอืนๆ ทงันีสมาชิกจะตอ้งชาํระค่าพาหนะนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมเงินกูพิ้เศษทุกกรณี 

 ขอ้ 7.การยนืคาํขอเงินกู้พเิศษ 

  7.1กาํหนดเวลายนืคาํขอกู้  ใหส้มาชิกยนืคาํขอกูไ้ดทุ้กวนัและเวลาทาํการของสหกรณ์ฯ 

โดยเจา้หน้าทีจะบนัทึกลงทะเบียนรับคาํขอกูต้ามลาํดบั เฉพาะแก่ผูกู้ที้มีเอกสารครบถว้นตามทีระบุ

เท่านันทังนี สหกรณ์จะทาํการตัดยอดคาํขอกู้ทุกวนัที 10 ของเดือน  เพือส่งคาํขอกู้ให้กรรมการ

ตรวจสอบประเมินราคาหลกัทรัพย ์

  7.2 หลกัฐานประกอบการยนืคาํขอกู้ 

   (1) สาํเนาโฉนดทีดินทุกหนา้จนถึงปัจจุบนั จาํนวน 2 ชุด 

   (2) ใบประเมินราคากรมทีดิน หรือ พิมพจ์าก www.dol.go.th(กรมธนารักษ)์ 



   (3) กรณีนาํโฉนดทีดินบุคคลอืนมาเป็นหลกัประกนั ตอ้งแนบสาํเนาบตัรประชาชน  

สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาทะเบียนสมรสของผูถื้อกรรมสิทธิเพิมอีก 1 ชุด 

   (4) กรณีหลกัประกนัเป็นอาคารชุด ใหแ้นบหลกัฐานสญัญาซือขายครังแรก 

   (5)เอกสารประจาํตวั สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน  สาํเนาบตัรพนกังานรัฐวิสาหกิจ

สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหยา่ของผูกู้แ้ละคู่สมรสจาํนวน1 ชุด 

   (6) เอกสารใบเงินเดือน หรือสลิปคอมพิวเตอร์ของ กฟน.เดือนล่าสุด กรณีคู่สมรส

ทาํงาน ใหแ้นบใบเงินเดือนของหน่วยงานนนัดว้ย 

   (7) เอกสารใบเสร็จ สอฟ. เดือนล่าสุด 

   (8) แผนทีตงัของหลกัประกนั 

   (9) ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมและหรือค่าพาหนะ (ถา้มีค่าใชจ่้าย) 

  7.3 เอกสารประกอบการพจิารณาตามวตัถุประสงค์ 

   (1) หนงัสือสญัญาจะซือจะขายบา้น/ทีหรือยานพาหนะ แลว้แต่กรณี 

   (2) ใบอนุญาตปลกูสร้าง พร้อมแบบแปลน และรายละเอียดค่าใชจ่้ายในการก่อสร้าง

อาคารหรือสิงปลกูสร้าง 

   (3) กรณีปรับปรุงต่อเติมอาคาร ใหย้นืรายละเอียดแสดงค่าแรงและค่าวสัดุ 

   (4) หลกัฐานแสดงยอดหนีล่าสุด ในกรณีไถ่ถอนจากสถาบนัการเงินอืน 

   (5) แผนงานและรายละเอียดค่าใชจ่้าย กรณีกูเ้พือลงทุนประกอบอาชีพ 

 ขอ้ 8.การคาํนวณวงเงินกู้พเิศษการพิจารณาวงเงินกูพิ้เศษ ใหพิ้จารณาความสามารถในการชาํระ

หนี โดยตอ้งมีเงินไดค้งเหลือสุทธิเมือหกัหนี กฟน. และ สอฟ. แลว้เป็นบวก  กรณีมีค่าล่วงเวลา ให้นาํ

ค่าล่วงเวลามาพิจารณาไดต้ามอตัราทีคณะกรรมการดาํเนินการกาํหนด โดยวิธีเฉลียค่าล่วงเวลา 3 เดือน

ยอ้นหลงั 

 ขอ้ 9.ระยะเวลาผ่อนชําระคนืเงินกู้พเิศษ 

  9.1 ใหผ้อ่นชาํระเงินตน้พร้อมดอกเบียเป็นงวดเท่าๆกนัทุกเดือน ภายในกาํหนดเวลา 

  9.2  ใหผ้อ่นชาํระเงินกูใ้หเ้สร็จสินก่อนผูกู้เ้กษียณอาย ุหรืออายคุรบ 60 ปี 

  9.3  กรณีการเคหะสงเคราะห์ ใหช้าํระคืนภายใน 30 ปี หรือ 360 งวด 

  9.4  กรณีการลงทุนประกอบอาชีพ ใหช้าํระคืนภายใน 30 ปี หรือ 360 งวด 

  9.5  กรณีการซือยานพาหนะ  ใหช้าํระคืนภายใน 30 ปี หรือ 360 งวด 

 ขอ้10.หลกัเกณฑ์การผ่อนชําระคนืเงินกู้พเิศษ 

  10.1 การผอ่นชาํระคืนเงินกูพิ้เศษ  ใหพิ้จารณาเงินไดค้งเหลือสุทธิ      เป็นไปตามหลกัเกณฑ์

ทีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ กาํหนด    ทงันี เงินได้สุทธิคงเหลือตอ้งเป็นบวก หลงัหักหนีของ กฟน.และ 

สอฟ. แลว้ กรณีมีเงินไดค่้าล่วงเวลาใหพิ้จารณานาํค่าล่วงเวลามาคาํนวณไดต้ามอตัราทีคณะกรรมการ

ดาํเนินการกาํหนดโดยคาํนวณค่าล่วงเวลาเฉลียยอ้นหลงั 3 เดือน 

  10.2 การผอ่นชาํระคืนเงินกูพิ้เศษโดยเขา้ระบบฟืนฟ ูหมายความถึง การขอผ่อนชาํระตาํกว่า

งวดปกติตามขอ้ 10.1 โดยตอ้งเขา้ระบบฟืนฟไูดไ้ม่เกิน 10 ปี  พร้อมทงัยินยอมให้หักโบนัส กฟน.และ

ให้หักเงินปันผลหลงัจากเขา้ระบบฟืนฟูตามกาํหนดเวลาแลว้ ตอ้งเขา้หลกัเกณฑ์การผ่อนชาํระตาม



หลกัเกณฑ์ในขอ้ 10.1 ทงันีให้คณะกรรมการดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑ์การเขา้ระบบฟืนฟูตามที

เห็นสมควร  และการประกาศใชห้รือการยกเลิกการใชใ้ห้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการดาํเนินการ

เป็นผูพิ้จารณาเห็นชอบ โดยใหป้ระกาศเป็นคราวไป 

 ขอ้ 11. การพจิารณาคาํขอเงินกู้พเิศษ 

  11.1 คณะกรรมการดาํเนินการอาจพิจารณาคาํขอเงินกูพิ้เศษ โดยพิจารณาวตัถุประสงค์

เพือการเคหะสงเคราะห์ 60%  เพือซือยานพาหนะ 20 % และเพือการลงทุนประกอบอาชีพ 20% 

  11.2 การกูเ้พือการเคหะสงเคราะห์  กรณียงัไม่เคยมีทีอยู่อาศยั และตอ้งการมีบา้น  จะ

ไดรั้บการพิจารณาเป็นลาํดบัแรก  ส่วนการกูเ้พือการไถ่ถอนนนั ใหพิ้จารณากรณีการไถ่ถอนเพือการซือ

บา้นก่อน และเพือการปรับปรุงต่อเติมเป็นลาํดบัถดัไป 

 ขอ้ 12. การจ่ายเงินกู้พเิศษ 

  12.1 เมือจดทะเบียนและทาํนิติกรรมเรียบร้อยแลว้  สมาชิกผูข้อกูส้ามารถรับเงินจากสหกรณ์

ออมทรัพยฯ์ไดต้ามเงือนไขทีคณะกรรมการเงินกูพิ้เศษกาํหนด 

  12.2 กรณีทีมีความจาํเป็นตอ้งควบคุมการใชเ้งินกูใ้หเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค์คณะกรรมการ

เงินกูพิ้เศษอาจพิจารณาใหมี้การจ่ายเงินกูพิ้เศษเป็นงวดหรืออาจพิจารณาจ่ายเพียงงวดเดียวก็ได ้

  12.3 กรณีการปลกูสร้างบา้นหรือการปรับปรุงต่อเติม ให้พิจารณาจ่ายไดไ้ม่เกิน 4 งวด ตาม

ราคาทีคณะกรรมการเงินกูพิ้เศษประเมินราคา ดงันี 

   (1) งวดที 1 จ่ายประมาณ 30% เมือเริมดาํเนินการก่อสร้าง 

   (2) งวดที 2 จ่ายประมาณ 30% เมือตรวจสอบงานงวดที 1 แลว้ 

   (3) งวดที 3 จ่ายประมาณ 20% เมือตรวจสอบงานงวดที 2 แลว้ 

   (4) งวดที 4 จ่ายประมาณ 20% เมือตรวจสอบงานงวดที 3 แลว้ 

 ขอ้ 13.หลกัเกณฑ์เงินกู้พเิศษทัวไป 

  13.1บ้านหรือสิงปลูกสร้างใดทีจํานองเป็นประกันเงินกู้   ให้ทําประกันภัยกับบริษัท

ประกนัภยัทีทางสหกรณ์ออมทรัพยฯ์เป็นผูก้าํหนด โดยระบุใหส้หกรณ์ออมทรัพยฯ์ เป็นผูรั้บประโยชน์

กรณีเกิดความเสียหายจากอคัคีภยัหรืออุบติัภยัอืนใด 

  13.2 หลกัฐานสัญญาจาํนอง จาํนาํหรือโฉนดทีดิน และ เอกสารสาํคญัอืนๆ สหกรณ์ออม

ทรัพยฯ์ จะเป็นผูเ้ก็บไว ้ ส่วนสมาชิกจะไดรั้บฉบบัผูจ้าํนองและหรือฉบบัถ่ายสาํเนา รวมทงัสาํเนาโฉนด

ทีดิน 

  13.3 สมาชิกควรเก็บรักษาใบเสร็จรับเงินการชาํระหนีเงินกูไ้ว ้ เพือทาํการตรวจสอบ กรณีที

อาจมีปัญหาเกิดขึนในภายหลงั 

  13.4 กรณีสมาชิกผูกู้ต้อ้งการขอยมืโฉนดเพือการใดก็ตาม  สหกรณ์ฯจะมอบหมายให้ผูห้นึง

ผูใ้ดไปดาํเนินการตามวตัถุประสงค์และผูข้อยืมจะต้องชาํระค่าดาํเนินการในการไปทาํนิติกรรมที

สาํนกังานทีดินตามหลกัเกณฑที์สหกรณ์กาํหนด 

  13.5 สมาชิกนาํเงินกูพิ้เศษไปใชผ้ิดวตัถุประสงค์ ให้ถือว่าเงินกูพิ้เศษนัน เป็นอนัถึงกาํหนด

ส่งคืนโดยสินเชิง ทงัเงินตน้และดอกเบีย ตามขอ้บงัคบัขอ้ 17 



  13.6 กรณีสมาชิกไดรั้บอนุมติัเงินกูพิ้เศษแลว้ แต่ไม่ประสงคจ์ะขอใชสิ้ทธิ  ให้แจง้ขอยกเลิก

คาํขอกูไ้ดที้เจา้หนา้ที  และติดต่อขอรับค่าธรรมเนียมทีเหลือคืน (หากมี)ไดที้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ สาขา

วดัเลียบ ภายในกาํหนดหนึงปี นบัจากวนัทียนืคาํขอกูเ้งิน 
 

    ประกาศ   ณ วนัที  17  กรกฎาคม  2560 

 
 

     
(นายสมศกัดิ   ศรีทองวฒัน)์ 

ประธานกรรมการดาํเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพยส์หภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวงจาํกดั 

 

 

 

 

หมายเหตุ:  ประกาศฉบบันีแกไ้ขเพิมเติม สิทธิในการขอกูก้รณีเป็นสมาชิกยงัไม่ครบ 1 ปี  โดยเพิม

ขอ้ยกเวน้ใหกู้ไ้ดต้ามเหตุผลในขอ้ 2.1-2.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


