
 

57CP-พิเศษ 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 

ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้พเิศษ 
พ.ศ.2557 

--------- 
 

อาศยัอํานาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จํากดั  
ข้อ 13 ถงึข้อ 17 ข้อ 55(9) และข้อ 81(3)   ท่ีประชมุคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ท่ี 3/2557 วนัท่ี 23 
กมุภาพนัธ์ 2557   จงึได้กําหนดระเบียบวา่ด้วยเงินกู้พิเศษ   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

     ข้อ  1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ "ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2557" 
 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 3 มีนาคม 2557 
     ข้อ  3. ให้ยกเลกิ "ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ.2553" 

หมวด 1  
ข้อกาํหนดทั่วไป 

     ข้อ  4. เงินกู้พเิศษ มี 5 ประเภท ดงันี ้ 
4.1 เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ได้แก่เงินกู้  

(1) เพ่ือก่อสร้างอาคารหรือซือ้ท่ีดนิหรือซือ้ท่ีดนิพร้อมอาคาร เป็นกรรมสทิธ์ิของ
ตนเอง 

(2) เพ่ือตอ่เตมิหรือปรับปรุงอาคาร ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของตนเอง 
(3) เพ่ือให้ได้มาซึง่ท่ีดนิและหรืออาคารอนัเป็นกรรมสทิธ์ิของตนเอง 
(4) เพ่ือซือ้หรือให้ได้มาซึง่กรรมสทิธ์ิห้องชดุเป็นของตนเอง 

4.2 เพ่ือยานพาหนะ ได้แก่เงินกู้ เพ่ือซือ้หรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะ เพ่ือเป็นกรรมสทิธ์ิ
ของตนเองตามควรแก่ฐานะ 

4.3 เพ่ือสง่เสริมการประกอบอาชีพ ได้แก่   เงินกู้ เพ่ือการลงทนุในการประกอบธุรกิจ 
เช่น การเกษตร การพาณิชย์ ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ 

4.4 เพ่ือการศกึษา ได้แก่เงินกู้  
(1) สําหรับสมาชิกเพ่ือการศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั  

ระดบัอดุมศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 
(2) เพ่ือการศกึษาของบตุรสมาชิก ในระดบัอดุมศกึษาหรือเทียบเทา่ทัง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ และต้องเป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
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4.5 เพ่ือชําระหนีภ้ายนอกหรือหนีน้อกระบบท่ีพิสจูน์ได้ ทัง้นีเ้ม่ือคณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาให้กู้ ได้แล้ว จะต้องชําระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีน้ัน้ ๆ โดยตรง 

     ข้อ  5. สมาชิกท่ีจะขอกู้ เงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีต้ดิตอ่กนัมาเป็นเวลาไมน้่อย
กวา่หนึง่ปี   ในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ให้นบัจากวนัรับโอนตดิตอ่กนัเป็นเวลา
ไมน้่อยกวา่หนึง่ปี สําหรับพนกังานของมหาวิทยาลยัหรือช่ือเรียกอ่ืน ๆ ต้องเป็นสมาชิกแล้วไมน้่อย
กวา่สองปี 
     ข้อ  6. สมาชิกผู้สง่คืนเงินกู้พเิศษรายก่อนไมห่มดหรือไมค่รบ 12 งวด ไมมี่สทิธ์ิกู้ เงินกู้พิเศษ
รายใหม ่เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีความจําเป็นและมีหนงัสือชีแ้จงถงึความจําเป็นนัน้ และต้องได้รับการ
พิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้พิเศษด้วยมตเิอกฉนัท์ของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

สมาชิกรายหนึง่ๆ จะมีหนีเ้งินกู้พิเศษได้เพียงยอดเดียว 
     ข้อ  7. การให้เงินกู้พิเศษ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจํานวน
กรรมการดําเนินการ ผู้ เข้าประชมุพิจารณาคําขอกู้ รายนัน้ 
     ข้อ  8. เม่ือคณะกรรมการดําเนินการได้วินิจฉยัให้เงินกู้พิเศษนี ้ทัง้หนงัสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอยา่งอ่ืนๆ เก่ียวกบัเงินกู้นัน้ได้จดัทําตามแบบท่ีกําหนดไว้โดยครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว สมาชิก
ผู้กู้จงึรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 
     เพ่ือเป็นทางควบคมุการใช้จา่ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามความมุง่หมาย สหกรณ์อาจจ่ายเงินกู้
พิเศษให้แก่ผู้กู้ เป็นคราวๆ ไป ในเม่ือถึงกําหนดการจ่ายตามความมุง่หมายแหง่เงินกู้พิเศษนัน้ 
     คณะกรรมการดําเนินการอาจยกเว้นข้อกําหนดดงักลา่วในวรรคสองนัน้ได้ ในกรณีท่ีสมาชิก
ผู้กู้แสดงให้เห็นเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการดําเนินการวา่มีเหตผุลเป็นพิเศษ 
     ข้อ  9. ในเม่ือถึงกําหนดท่ีผู้กู้ ต้องใช้จ่ายเงินกู้พเิศษตามความมุง่หมาย ผู้กู้ ต้องเสนอรายงาน
การใช้จ่ายเงินกู้ตามท่ีกําหนดไว้ พร้อมหลกัฐานท่ีมีตอ่สหกรณ์ทกุคราว สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการ
ดําเนินการหรือบคุคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร สอบสวนการใช้จ่ายเงินกู้ตามรายงานนัน้ๆ อีกชัน้หนึง่ 
     ข้อ 10. ตราบใดท่ีผู้กู้ยงัสง่คืนเงินกู้พิเศษไมห่มด จะต้องยินยอมและอํานวยความสะดวกให้
กรรมการดําเนินการหรือบคุคลอ่ืนซึง่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้างตอ่เตมิหรือ
ปรับปรุงอาคารหรือทรัพย์สนิท่ีใช้เงินกู้นัน้ในเวลาอนัสมควรได้เสมอ    
     ข้อ 11. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการดําเนินการหรือบคุคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและ
ทํารายงานเก่ียวกบัคําขอกู้พิเศษ เสนอคณะกรรมการดําเนินการพิจารณา เป็นหน้าท่ีของสมาชิกผู้ขอ
กู้ ต้องให้ข้อความจริงและความร่วมมือ 
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หมวด 2  
จาํนวนเงนิกู้ 

ข้อ 12. จํานวนเงินกู้พิเศษท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ นัน้ ให้ได้รับสงูสดุตามจํานวนเทา่ของ
เงินเดือนท่ีได้รับ ดงันี ้

(1) เป็นสมาชิก 12 – 59 เดือน ให้กู้ ได้ 100 เท่าของเงินเดือน  
สงูสดุไมเ่กิน 3,000,000.00 บาท 

(2) เป็นสมาชิก 60 เดือนขึน้ไป ให้กู้ ได้ 120 เท่าของเงินเดือน 
สงูสดุไมเ่กิน 5,000,000.00 บาท 

ข้อ 13. จํานวนเงินกู้พิเศษซึง่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ยอ่มสดุแตค่ณะกรรมการ
ดําเนินการพิจารณาเห็นสมควร โดยคํานงึถึงความจําเป็นและความสามารถในการชําระหนีข้อง
สมาชิกนัน้ 

  จํานวนเงินกู้ ท่ีจะกู้ ได้นัน้ หลงัจากหกัชําระหนีส้หกรณ์ทกุประเภท  เงินสะสมคา่หุ้น  และ
เงินอ่ืนๆ ท่ีต้องสง่ตอ่สหกรณ์และทางราชการแล้ว ต้องมีเงินเหลือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของเงินได้
รายเดือน แตต้่องไมน้่อยกวา่ 1,000 บาท หรือตามท่ีกําหนดในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วย 
การหกัเงินเดือนเงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการเพ่ือชําระหนีเ้งินกู้ ให้แก่สวสัดกิารภายในสว่นราชการ
และสหกรณ์ พ.ศ.2551 หรือตามประกาศของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 

หมวด 3  
หลักฐานประกอบการกู้เงนิ 

     ข้อ 14. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินกู้พิเศษ   ต้องเสนอคําขอกู้ถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ตามแบบท่ีกําหนดไว้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ รายการทรัพย์สนิและ
หนีส้นิ รายได้และคา่ใช้จ่าย เหตผุลและความจําเป็นท่ีต้องกู้ เงินกู้พิเศษ กําหนดการใช้จ่ายเงินกู้  
รายละเอียดและหลกัฐานแห่งทรัพย์สนิท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์  ให้แสดงแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือตอ่
เตมิหรือปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลกัฐานแห่งท่ีดนิท่ีเสนอเป็นหลกัทรัพย์คํา้ประกนั หรือ
สําเนาเอกสารเงินกู้ ท่ีตดิภาระจํานอง  
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือยานพาหนะ ให้แจ้งรายการของยานพาหนะ แคตตาลอ็กหรือแบบ
รูปรายการและราคาท่ีจะซือ้ พร้อมสญัญาท่ีทําไว้ 
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือสง่เสริมการประกอบอาชีพ ให้แจ้งรายละเอียดและหลกัฐานตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ แผนงานประกอบอาชีพนัน้ ๆ ประสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือการศกึษา ให้แจ้งรายละเอียดและหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ดงัตอ่ไปนี ้ 
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ก. สําเนาโครงการศกึษา ฝึกอบรม บนัทกึเหตผุลแสดงความจําเป็นในการเดนิทางไป
ศกึษา ฝึกอบรม ณ ตา่งประเทศ 

 ข. หลกัฐานการอนมุตัใิห้ลาไปศกึษาตอ่จากต้นสงักดั 
 ค. หนงัสือเรียกเก็บเงินของสถานศกึษา หรือหลกัฐานระบคุา่ใช้จ่ายโดยประมาณ ใน
ตา่งประเทศ 

 เอกสารหลกัฐานแสดงสถานะของบตุรท่ีต้องการศกึษา ง.
ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือชําระหนีภ้ายนอกหรือหนีน้อกระบบ ให้แจ้งรายละเอียดและ

หลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีพิสจูน์ได้ 
ข้อ 15. สมาชิกผู้ขอกู้พิเศษต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเป็นหลกัประกนั คือ      

              (1) สําเนาโฉนดท่ีดนิ 
                (2) ใบประเมินราคาของสํานกังานท่ีดนิ 
                (3) สําเนาใบสําคญัจดทะเบียนสมรส 
                (4) สําเนาทะเบียนบ้าน 
                (5) แผนท่ีไปท่ีดนิ 
                (6) ภาพถ่ายของโรงเรือน หรือท่ีดนิ 

หมวด 4  
หลักประกันสาํหรับเงนิกู้ 

ข้อ 16. การให้เงินกู้พิเศษ ผู้กู้ ต้องทําหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีกําหนดไว้      
     ข้อ 17. เงินกู้พิเศษท่ีมีจํานวนไมเ่กินคา่หุ้นซึง่ผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ไมต้่องมีหลกัประกนัอยา่ง
อ่ืนอีก แตถ้่ามีจํานวนเกินกวา่คา่หุ้นท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ต้องมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือ
หลายอยา่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) อสงัหาริมทรัพย์ของตนเองทัง้หมดหรือบางสว่นอนัปลอดจากภาระจํานอง เพ่ือจด
จํานองเป็นประกนัเตม็จํานวนเงินกู้ รายนัน้ โดยต้องเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ
ดําเนินการ 

การประเมนิราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้นัน้ ให้ถือราคา 
ประเมินซึง่ทางราชการได้กําหนดไว้ แตห่ากราคาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ควรมีราคาต่ํากวา่
หรือสงูกวา่ราคาประเมินดงักลา่ว ให้อยูใ่นอํานาจวินิจฉยัของคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) บญัชีเงินฝากในสหกรณ์ หลกัทรัพย์รัฐบาล ซึง่คณะกรรมการดําเนินการเห็นสมควร
จํานําเป็นประกนั จํานวนเงินกู้ ต้องอยูภ่ายในร้อยละเก้าสบิแห่งคา่ของหลกัทรัพย์นัน้ 
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หมวด 5  
เงนิงวดชาํระหนีส้าํหรับเงนิกู้ 

  ข้อ 18. เงินงวดชําระหนีสํ้าหรับเงินกู้พิเศษ ให้มีกําหนดดงันี ้
(1) เงินกู้พิเศษตามข้อ 12 (1) ให้มีกําหนดไมเ่กิน 300 งวด (25 ปี) 
(2) เงินกู้พิเศษตามข้อ 12 (2) ให้มีกําหนดไมเ่กิน 360 งวด (30 ปี) 

     การนบัเงินงวดชําระหนีใ้ห้นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินกู้  และให้สง่ชําระตัง้แตเ่ดือนท่ีคดิดอกเบีย้
เดือนแรก และต้องชําระให้เสร็จสิน้ก่อนผู้กู้ มีอายคุรบ 70 ปีบริบรูณ์ ทัง้นีส้มาชิกท่ีประสงค์จะกู้ เงิน
และสง่ชําระหนีต้ามระยะเวลาท่ีกําหนดนี ้  ต้องสง่คําขอกู้ เงินในขณะท่ีมีอายไุมเ่กิน 55 ปีบริบรูณ์  
 
     ข้อ 19. ให้คณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้    เป็นงวดรายเดือน
ประเภทเงินต้นไมเ่ทา่กนัพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็นจํานวนก่ีงวดก็สดุแตจ่ะเห็นเป็นการสมควรตาม
ฐานะของผู้กู้และจํานวนเงินท่ีกู้    แตต้่องไมเ่กินกวา่ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 18 
     ในกรณีท่ีผู้กู้ มีคําขอผอ่นเวลาชําระหนีเ้ป็นหนงัสือ และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่มี
เหตอุนัสมควรอาจผอ่นเวลาการสง่เงินงวดชําระหนี ้สําหรับเงินกู้พิเศษท่ีกําหนดไว้ตามความในวรรค
ก่อนนัน้  ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึง่หรือหลายเดือนก็ได้ แตก่ารผอ่นเวลาเช่นนีร้วมกนัทัง้หมดสําหรับเงินกู้
พิเศษรายหนึง่ๆ  ต้องไมเ่กินหกเดือน 
     ข้อ 20. การสง่เงินงวดชําระหนีเ้งินกู้ซึง่ผู้กู้ ต้องสง่ตอ่สหกรณ์นัน้ ให้สง่โดยวิธีหกัจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย 

ให้ถือวา่เงินงวดชําระหนีแ้ตล่ะงวดถงึกําหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ      
หมวด 6  

ดอกเบีย้เงนิกู้ 
     ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้เงินให้กู้ ได้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี   ซึง่สหกรณ์จะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 
     ข้อ 22. ดอกเบีย้เงินกู้นัน้ ให้คดิเป็นรายวนัตามจํานวนต้นเงินกู้ ท่ีรับไป หรือต้นเงินกู้คงเหลือ 
การคดิดอกเบีย้เงินกู้  ให้คดิตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถงึวนัท่ีรับชําระคืน เว้นแตเ่งินงวดชําระหนี ้
ให้คดิถึงวนัสิน้เดือน 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้ 

     ข้อ 23. ตราบใดท่ีสมาชิก ผู้กู้ยงัสง่คืนเงินกู้พิเศษไมห่มด ตนจะขายหรือโอนอาคารหรือท่ีดนิ
ซึง่ใช้คํา้ประกนัเงินกู้นัน้ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดแก่ผู้ อ่ืนไมไ่ด้ 
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     ข้อ 24. การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการหรือเง่ือนไขตา่งๆ ของหลกัประกนั ภายหลงัท่ี
คณะกรรมการดําเนินการอนมุตัไิปแล้วจะกระทํามิได้ ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแบบ
รูปรายการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน จงึจะดําเนินการได้ 
     ข้อ 25. ให้คณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนั ตามท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบนี ้และเม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ รายใดเกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
     ข้อ 26. ในกรณีใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือวา่เงินกู้พิเศษเป็นอนัถึงกําหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง 
พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัคํานงึถงึกําหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการดําเนินการ
จดัการเรียกคืนโดยมิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ 
(2) เม่ือปรากฎตอ่คณะกรรมการดําเนินการวา่ ผู้กู้ นําเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมาย  

หรือผิดเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในคําขอกู้  
(3) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการเห็นวา่หลกัประกนัสําหรับเงินกู้ เกิดบกพร่อง   

และผู้กู้มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
กําหนด 

(4) เม่ือค้างสง่เงินงวดชําระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้  เป็นเวลาถงึสองเดือน
ตดิตอ่กนั หรือผิดนดัการสง่เงินงวดชําระหนีด้งัวา่นัน้ถงึสามคราว สําหรับเงินกู้
รายหนึง่ๆ 

     ข้อ 27. ผู้กู้ ต้องรับผกูพนัวา่   ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือโอนจากราชการหรืองาน
ประจําตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 32(3)   เว้นแตย่งัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
ข้อ 44 จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการชําระหนีซ้ึง่ตนมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้
เสียก่อน แล้วจงึจะขอลาออกหรือโอนจากราชการ หรืองานประจํานัน้ได้ 
 
                       กําหนดไว้  ณ วนัท่ี  23 กมุภาพนัธ์ 2557 
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