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ระเบียบสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี จำกัด 

ว�าด�วยการจ�ายค�าตรวจและการจำนองหลักทรัพย�เพ่ือใช�ประกันเงินกู�พิเศษ พ.ศ. 2562 
*************** 

 อาศัยอำนาจตามความในข�อบังคับ ข�อ 79 (8) และข�อ 107 (13) เพื่อให�บริการเงินกู� การตรวจและ
การทำนิติกรรมจำนองหลักทรัพย*ในการค้ำประกันเงินกู�พิเศษแก.สมาชิก ให�เป1นไปตามวัตถุประสงค*ของข�อบังคับ
สหกรณ*แห.งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุด ท่ี  61 ครั้ง ท่ี  14  เม่ือวันที่  20 มิ ถุนายน 2562             
ได�มีมติกำหนดระเบียบว.าด�วยการจ.ายค.าตรวจและการจำนองหลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงินกู�พิเศษ พ.ศ. 2562             
ไว�ดังน้ี 

 ข�อ 1. ระเบียบนีเ้รียกว.า “ระเบียบสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด ว.าด�วยการจ.าย            
ค.าตรวจและการจำนองหลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงินกู�พิเศษ พ.ศ. 2562” 
 ข�อ 2. ระเบียบนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต.วันท่ี 21 มิถนุายน พ.ศ. 2562 เป1นต�นไป 
 ข�อ 3. ให�ยกเลิก ระเบียบสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด ว.าด�วยการจ.ายค.าตรวจ 
และจำนองหลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงินกู�พิเศษ ดังน้ี 
 (1) ระเบียบสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด ว.าด�วยการจ.ายค.าตรวจและการจำนอง
หลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงนิกู�พิเศษ พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกาศ ณ วันท่ี 22 เมษายน  พ.ศ. 2546 

  (2 ) ระเบี ยบสหกรณ* ออมท รัพย*ค รูลพ บุ รี  จำกัด  ว. าด� วยการจ. ายค. าตรวจและ              
การจำนองหลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงินกู� พิเศษ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)  พ.ศ. 2546 ซ่ึงประกาศ                

ณ วันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2546 

  (3) ระเบียบสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด ว.าด�วยการจ.ายค.าตรวจและการจำนอง
หลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงินกู�พิเศษ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 

พ.ศ. 2549 

 (4) ระเบียบสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด ว.าด�วยการจ.ายค.าตรวจและการจำนอง
หลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงินกู�พิเศษ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 

พ.ศ. 2551 

  (5) ระเบียบสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด ว.าด�วยการจ.ายค.าตรวจและการจำนอง
หลักทรัพย*เพ่ือใช�ประกันเงินกู�พิเศษ แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2554 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 

พ.ศ. 2554 

  (6) ระเบียบสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด ว.าด�วยการจ.ายค.าตรวจและการจำนอง
หลักทรัพย*เพื่อใช�ประกันเงินกู�พิเศษ แก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ซ่ึงประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ* 

พ.ศ. 2560 
 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คำสั่ง มติ หรือข�อตกลงอ่ืนใดซ่ึงขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ี และ

ให�ถือใช�ระเบียบน้ีแทน 
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 ข�อ 4.  ในระเบียบนี้ 
 “สหกรณ*” หมายถึง สหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด 
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด 
 “กรรมการ” หมายถึง กรรมการดำเนินการสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด 
 “สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด 
 “เจ�าหน�าที่” หมายถึง เจ�าหน�าที่สหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด 
 “หลักทรัพย*” หมายถึง ที่ดินพร�อมสิ่งปลูกสร�างถาวรท่ีใช�เป1นหลักประกัน 

เงินกู�พิเศษต.อสหกรณ*ออมทรัพย*ครูลพบุรี จำกัด 
 “การตรวจหลักทรัพย*”  หมายถึง การตรวจสอบสภาพของหลักทรัพย*ตามที่คณะกรรมการกำหนด 
 “นิติกรรมจำนอง” หมายถึง การจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย*เพื่อใช�ประกันเงินกู�พิเศษ 
 “ค.าใช�จ.าย” หมายถึง การจ.ายเงินเพ่ือการตรวจหลักทรัพย*และการจดทะเบียน 

จำนองหลักทรัพย* 
             

  ข�อ 5. สมาชิกที่ยื่นคำร�องขอกู�เงินพิเศษ ต�องจ.ายค.าดำเนินการในการตรวจหลักทรัพย*และการทำนิติกรรม
จำนองหลักทรัพย* ตามท่ีสหกรณ*กำหนดไว�ในข�อ 6 และข�อ 7 แห.งระเบียบน้ี 
 ถ�ามีเหตุไม.ว.ากรณีใด ๆ ที่สหกรณ*ไม.สามารถจ.ายเงินกู�พิเศษแก.สมาชิกได� ให�สหกรณ* 
แจ�งเหตุผลให�สมาชิกทราบ หรือถ�าสมาชิกขอยกเลิกเพราะหมดความจำเป1นในการกู�เงิน ก็ให�มาแจ�งต.อสหกรณ* 
ทราบก.อนที่กรรมการจะไปตรวจและประเมินราคาหลักทรัพย* พร�อมท้ังให�สหกรณ*คืนเงินค.าตรวจหลักทรัพย* 
และการทำนิติกรรมจำนองแก.สมาชิกผู�นั้นไป 
  ข�อ 6. สมาชิกที่ยื่นขอกู�เงินพิเศษกับสหกรณ* จะต�องจ.ายเงินเพื่อเป1นค.าใช�จ.ายในการ 
ตรวจหลักทรัพย*ของกรรมการและเจ�าหน�าท่ี ตามท่ีกำหนด ไว�ดังนี้ 

6.1  หลักทรัพย*ในเขตจังหวัดลพบุรี ค.าตรวจหลักทรัพย* 3,000 บาท  
6.2  หลักทรัพย*ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อ.างทอง สิงห*บุรี ชัยนาท  อุทัยธานี 

 สระบุรี ค.าตรวจหลักทรัพย* 3,500 บาท  
6.3  หลักทรัพย*ในเขตจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม 

 นนทบุรี กรุงเทพฯ ปทุมธานี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สมุทรปราการ 
 ค.าตรวจหลักทรัพย* 4,500 บาท  

6.4  หลักทรัพย*ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค* 
 เพชรบูรณ* ชัยภูมิ นครราชสีมา ฉะเชิงเทรา ระยอง นครนายก ชลบุรี 
 ปราจีนบุรี และสระแก�ว ค.าตรวจหลักทรัพย* 5,000 บาท  

6.5  หลักทรัพย*ที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว�ให�อยู.ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 
                          กรณีที่สมาชิกใช�หลักทรัพย*ค้ำประกันเงินกู�พิเศษมากกว.าหน่ึงแห.งให�ดำเนินการ ดังน้ี 

                     (1)  ถ�าหลักทรัพย*น้ันอยู.ในเส�นทางเดียวกัน ให�กรรมการตรวจหลักทรัพย*ภายในวันเดียวกัน 

                         (2)  ถ�าหลักทรัพย*นั้นอยู.คนละแห.งซ่ึงห.างไกลไม.สามารถตรวจหลักทรัพย*ภายในวันเดียวกันได�  
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                            ให�สมาชิกท่ียื่นขอกู�เงินพิเศษชำระค.าใช�จ.ายในการตรวจหลักทรัพย*เพ่ิมอีกคร่ึงหนึ่งของค.าใช�จ.าย 

ตามข�อ 6 ของหลักทรัพย*ท่ียื่นขอกู�เงินพิเศษกับทางสหกรณ* 

ข�อ 7. ค.าใช�จ.ายในการตรวจหลักทรัพย*หรือการทำนิติกรรมจำนองให�จ.าย  ดังน้ี 
7.1  จ.ายค.าตรวจหลักทรัพย* หรือทำนิติกรรมที่หลักทรัพย*น้ันอยู.ในเขตจังหวัด 

 ลพบุรี ให�จ.าย 1,000 บาท  ต.อวันต.อคน  
7.2  จ.ายค.าตรวจหลักทรัพย* หรือทำนิติกรรมที่หลักทรัพย*น้ันอยู.นอกเขตจังหวัด 

 ลพบุรี ให�จ.าย 1,200 บาท ต.อวันต.อคน 
7.3  ค.าพาหนะนั้นหากสมาชิกผู�กู�นำพาหนะ รับ – ส.ง กรรมการหรือเจ�าหน�าที่ 

 ผู�นั้นจะเบิกค.าพาหนะมิได� หากกรรมการหรือเจ�าหน�าที่น้ันใช�พาหนะ 
 ส.วนตัวให�เบิกค.าน้ำมันได�กิโลเมตรละ 5.00 บาท หากใช�รถยนต*ประจำทาง 
 ให�จ.ายตามความเป1นจริง 

7.4  ค.าตอบแทนพนักงานขับรถของสหกรณ* การไปตรวจหลักทรัพย*หรือ 
 ทำนิติกรรมจำนอง นอกเขตจังหวัดลพบุรี ให�จ.ายคร้ังละ 600 บาท  

  ข�อ 8. การจ.ายค.าใช�จ.ายตาม ข�อ 7 ให�ผู�เบิกเขียนรายงานการเบิกจ.ายตามแบบท่ีสหกรณ* 
กำหนดด�วยตนเอง การจ.ายตามข�อ 7 จะต�องไม.เกินจากงบประมาณที่ได�รับจากที่ประชุมใหญ.สามัญประจำปLของ 
สหกรณ* และถ�ารายได�ตามข�อ 6 เหลือ ให�นำเข�าเป1นรายได�ของสหกรณ*เม่ือสิ้นปLทางบัญชี 
  ข�อ 9. การทำนิติกรรม ณ ที่ใดที่หน่ึงในแต.ละคราวไม.ว.าจะจัดก่ีนิติกรรมก็ให�รวมกันไปทำ 
ในครั้งเดียวกัน เว�นแต.มีความจำเป1นจริง ๆ จะแยกทำก็ได� แต.ต�องให�ประธานกรรมการเป1นผู�สั่งการ เม่ือดำเนินการ 
แล�วให�แจ�งต.อที่ประชุมคณะกรรมการในคราวประชุมคร้ังต.อไป 
  ให�ประธานกรรมการ เป1นผู�รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  20  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

 

 

(ผู�ช�วยศาสตราจารย�พิพัฒน� วงศ�เกษม) 

ประธานกรรมการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูลพบุรี  จำกัด 

 


