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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จํากัด
ระเบียบว่ าด้ วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ)
พ.ศ. 2555
............
อาศัยอํานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
ข้ อ 13 ถึงข้ อ 18 ข้ อ 55(9) และข้ อ 81(3) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 8/2555 วันที่ 22
กรกฎาคม 2555 จึงกําหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2555"
ข้ อ 2 ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก "ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551"
หมวด 1
ข้ อกําหนดทัว่ ไป
ข้ อ 4 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ได้
พิจารณาเห็นว่า มีสมาชิกบางส่วนบางคน ได้ ไปก่อหนี ้กับบุคคลภายนอกทังประเภทหนี
้
้นิติบุคคลและ
รายบุค คล ทัง้ ประเภทในระบบและนอกระบบ เพื่ อ เป็ นการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต จึ ง มี ค วามเห็ น ว่า
้
ดขึ ้นเพราะเหตุ
สหกรณ์ควรจะช่วยเหลือสมาชิกให้ บรรเทาความเดือดร้ อนทางการเงิน ไม่ว่าหนี ้นันจะเกิ
ใด ๆ ก็ตาม เป็ นการให้ โอกาสแก่สมาชิกในการก่อหนี ้ที่เป็ นธรรม โดยให้ โอกาสแก่สมาชิกในการกู้เงิน
ตามระเบียบนี ้ ตามประกาศของสหกรณ์
ข้ อ 5 สหกรณ์จะประกาศให้ ก้ เู งินตามระเบียบนี ้ อย่างน้ อยปี ละหนึง่ ครัง้ ต่อหนึง่ โครงการ และ
สมาชิกจะขอกู้เงินได้ เพียงหนึง่ ครัง้ ต่อหนึง่ โครงการเช่นกัน
ข้ อ 6
สมาชิกซึง่ อาจได้ รับเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) นัน้ ต้ องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
มาแล้ วไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือน ในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ ออมทรัพย์อื่น ให้ นบั จากวันรับโอน
ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สบิ สี่เดือน และต้ องเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็ นคราว ๆ ไป
ข้ อ 7 สมาชิกผู้ได้ รับอนุมตั ิเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) จะต้ องปฏิบตั ิตามที่กําหนดใน
ระเบียบนี ้และตามประกาศสหกรณ์ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดโดยเคร่งครัด
ข้ อ 8 ในการกู้เงินสามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) นัน้ หากสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้ ก้ ไู ด้ ไม่พอแก่
การขอกู้อนั มีลกั ษณะพึงให้ ก้ ทู กุ ราย ให้ ถือลําดับเงินกู้ซงึ่ มีจํานวนน้ อยพึงให้ ก่อนเงินกู้ซงึ่ มีจํานวนมาก
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
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ข้ อ 9 ให้ คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะ
กิจ) แก่สมาชิกได้ ตามที่กําหนดไว้ ในระเบียบนี ้ และในข้ อบังคับของสหกรณ์
คณะกรรมการดําเนินการอาจแต่งตังคณะกรรมการอํ
้
านวยการ เพื่อมอบอํานาจหน้ าที่ในการ
พิจารณาวินิจฉัยและอนุมตั ใิ ห้ เงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) แก่สมาชิกผู้ขอกู้ให้ ปฏิบตั ไิ ด้
หมวด 2
จํานวนเงินกู้
ข้ อ 10 จํานวนเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) ซึง่ ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ รู ายหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเห็นสมควรตามความจําเป็ น แต่สงู สุดไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
จํานวนเงินกู้ที่จะกู้ได้ นนั ้ หลังจากหักชําระหนี ้สหกรณ์ทกุ ประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ
ที่ต้องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ ว ต้ องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือน แต่
ต้ องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท หรื อเป็ นไปตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การว่าด้ วยการหัก
เงินเดือนเงิ นบําเหน็จบํานาญข้ าราชการเพื่อชํ าระหนี เ้ งินกู้ให้ แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและ
สหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามประกาศของสหกรณ์ที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
หมวด 3
หลักฐาน และหลักประกันสําหรับเงินกู้
ข้ อ 11 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) ต้ องยื่นคําขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตาม
แบบที่กําหนดไว้ โดยครบถ้ วน
ข้ อ 12 การให้ เงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) นัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทําหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ ตาม
แบบที่กําหนดไว้
ข้ อ 13 เงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) แต่ละรายนัน้ ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันเงินกู้ อย่างน้ อย 2 คน
และอย่างมาก 10 คน คํ ้าประกันอย่างไม่มีจํากัด จํานวนผู้คํ ้าประกันให้ เป็ นตามประกาศของสหกรณ์ที่
คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
สมาชิกผู้คํ ้าประกันต้ องทําหนังสือคํ ้าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่กําหนดไว้
เมื่อผู้คํ ้าประกันคนใดตาย หรื อออกจากสหกรณ์ หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าไม่
สมควรหรื อไม่อาจจะเป็ นผู้คํ ้าประกันต่อไป ผู้ก้ ตู ้ องจัดให้ สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็น
สมควรเข้ าเป็ นผู้คํ ้าประกันแทนคนเดิมให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
การที่สมาชิกผู้คํ ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั ้ ดพ้ นจาก
การคํ ้าประกันจนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ สมาชิกอื่น ซึง่ คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คํ ้าประกัน
แทน
สหกรณ์อาจให้ สมาชิกผู้ก้ จู ดั หาอสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรื อของบุคคลอื่นอันปลอดจากภาระ
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จํานอง เพื่อจดจํานองเป็ นประกันเต็มจํานวนเงินกู้รายนัน้ โดยต้ องเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการ
ดําเนินการ
การประเมินราคาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้นนั ้ ให้ ถือราคาประเมินซึง่ ทาง
ราชการได้ กําหนดไว้ แต่หากราคาอสังหาริมทรัพย์นนควรมี
ั้
ราคาตํ่ากว่าหรื อสูงกว่าราคาประเมิน
ดังกล่าว ให้ อยูใ่ นอํานาจวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ
หมวด 4
เงินงวดชําระหนี ้ สําหรับเงินกู้
ข้ อ 14 เงินงวดชําระหนี ้สําหรับเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) ให้ มีกําหนดไม่เกิน 360 งวด
การนับเงินงวดชําระหนี ้ให้ นบั แต่วนั ที่ได้ รับเงินกู้ และให้ สง่ ชําระตังแต่
้ เดือนที่คดิ ดอกเบี ้ยเดือน
แรก และต้ องชําระให้ เสร็ จสิ ้นก่อนผู้ก้ มู ีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ หรื อตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณา และมีมติเป็ นเอกฉันท์ แต่สงู สุดไม่เกิน 65 ปี บริบรู ณ์
ข้ อ 15 การส่งเงินงวดชําระหนี ้เงินกู้ซงึ่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้ ราย
เดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย หรื อตามที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ให้ ถือว่าเงินงวดชําระหนี ้แต่ละงวดถึงกําหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนันๆ
้
หมวด 5
ดอกเบี ้ยเงินกู้
ข้ อ 16 ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ สู ามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) ในอัตราแต่ไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี
ซึง่ สหกรณ์จะประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 17 ดอกเบี ้ยเงินกู้นนั ้ ให้ คดิ เป็ นรายวันตามจํานวนต้ นเงินกู้ที่รับไปหรื อต้ นเงินกู้คงเหลือ
การคิดดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ คดิ ตังแต่
้ วนั ที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่รับชําระคืน
หมวด 6
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 18 ให้ คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กําหนดไว้ ใน
ระเบียบนี ้และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้ก้ ู
จะต้ องจัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
ข้ อ 19 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้ อมทัง้
ดอกเบี ้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดําเนินการจัดการเรี ยกคืน
โดยมิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
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(2) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเห็นว่าหลักประกันสําหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง ผู้ก้ มู ิได้
จัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด
(3) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชําระหนี ้ (ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย) เป็ นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสําหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 20 ในกรณีที่ผ้ คู ํ ้าประกันจะต้ องรับชําระหนี ้แทนผู้ก้ แู ละไม่สามารถชําระหนี ้โดยสิ ้นเชิง เมื่อ
ผู้คํ ้าประกันร้ องขอคณะกรรมการดําเนินการอาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้คํ ้าประกันเป็ นงวดรายเดือน
จนเสร็จตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทําหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สดุ แต่คณะกรรมการดําเนินการจะพิจารณา
เห็นสมควร
ข้ อ 21 ผู้คํ ้าประกันต้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอลาออกหรื อโอนจากราชการ หรื องาน
ประจําตามข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32 (3) เว้ นแต่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 44
จะต้ องแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี ้ซึง่ ตนมีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน
แล้ ว จึงจะขอออกหรื อโอนจากราชการหรืองานประจํานันได้
้
ข้ อ 22 คณะกรรมการดําเนินการทรงไว้ ซงึ่ อํานาจและสิทธิที่จะดําเนินการใดๆ เพื่อให้ เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์แห่งระเบียบนี ้
กําหนดไว้ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
ลงชื่อ
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ
--------------
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