
  

53พิเศษบํานาญ 
 

สหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จํากดั 
ระเบียบวาดวยเงินกูพิเศษเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย 

พ.ศ.2553 
-------------- 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   จํากัด ขอ 13 

ถึงขอ 17 ขอ 55(9) และขอ 81(3)   ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ คร้ังที่ 7/2553 วันที่ 20 มถินุายน 2553 

จึงกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงนิกูพิเศษเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย ไวดังตอไปนี ้

     ขอ  1. ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบวาดวยเงินกูพิเศษเพือ่สมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย  

พ.ศ.2553" 

ขอ  2. ระเบยีบนี้ใหใชบงัคบัต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

     ขอ  3. ใหยกเลิกระเบียบวาดวยเงนิกูพิเศษเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย พ.ศ.2552 
หมวด 1 

ขอกําหนดทัว่ไป 
     ขอ  4. เงนิกูพเิศษเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย ไดแก เงินกูที่สหกรณใหแกสมาชิกที่ โอนหรือ

ยาย หรือออกจากงานประจาํ โดยไมมีความผิดตามขอบังคับขอ 44 

     ขอ  5. เงนิกูพเิศษเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย อาจใหกูไดตามที่คณะกรรมการดําเนินการ

เห็นสมควร 

     ขอ  6. สมาชิกที่ซึ่งอาจไดรับเงินกูพิเศษเพือ่สมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย มีขอกําหนดดังตอไปนี ้

(1) เปนสมาชิกที่โอน หรือยาย หรือออกจากราชการ หรืองานประจํา 

(2) รับเงินเดือนประเภทบํานาญ 

    ขอ  7. คณะกรรมการดําเนนิการอาจใหเงนิกูพเิศษเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรอืยาย แกสมาชิกที่

ยังสงคนืเงินกูประเภทอื่นไมเสร็จก็ได ทั้งนีจ้ํานวนเงนิกูพเิศษเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย ของสมาชิก

ผูกูคนหนึง่ๆ ในเวลาใดเวลาหนึง่ตองไมเกนิจํานวนตนเงนิ ที่กาํหนดในขอ 10 

    ขอ  8. ในการกูพิเศษเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย นัน้ ถาปรากฎวาสหกรณมีเงินทนุที่จะใหกูได

ไมพอแกการขอกูอันมีลักษณะพึงใหกูนั้นทุกราย ใหถือลําดับในการพจิารณาใหเงินกู ดังตอไปนี ้

(1) เงินกู ซึง่ถือคาหุนเปนประกนันัน้ พึงใหในลําดับกอนเงนิกูซึ่งมหีลักประกันอยางอื่น 

(2) เงินกู ซึง่ถือเอกสารการฝากเงินในสหกรณเปนหลกัประกนันัน้ หากไมเกินรอยละเกาสิบ

ของเงนิฝาก พงึใหกูไดทนัท ี

(3) ในระหวางเงนิกู ซึ่งอยูในลาํดับเดียวกนั  ตามทีก่ลาว ใน (1) นั้น เงนิกูซึ่งมีจาํนวนนอยพงึ

ใหกอนเงนิกูซึง่มีจํานวนมาก 
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ทั้งนี้ เวนแตในกรณีที่คณะกรรมการดําเนินการเหน็วามีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเปนอยาง 

อ่ืนก็ได 

     ขอ  9. ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจพิจารณาวนิิจฉัยใหเงนิกูพิเศษเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ

โอนหรือยาย แกสมาชิกไดตามทีก่ําหนดไวในระเบยีบนี ้และในขอบังคบัของสหกรณ 
หมวด 2 

จํานวนเงินกู 
     ขอ 10. จํานวนเงนิกูพเิศษเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย ที่ใหแกสมาชิกผูกูคนหนึง่ๆ นัน้ ตอง

อยูในกาํหนดดังตอไปนี้ 

(1) สมาชิกที่รับเงนิบํานาญ ซึ่งสหกรณสามารถหัก ณ ทีจ่ายได ใหกูไดไมเกิน 80 เทาของเงนิ

บํานาญของสมาชิก แตทั้งนีต้องอยูภายในจํากัดไมเกนิ 2,000,000 บาท 

ในกรณีที่สมาชิกมีคาหุนอยูในสหกรณนี้ เกินกวาจาํกัด ซึ่งอาจกูไดตามวรรค  กอน  

คณะกรรมการดําเนินการอาจใหเงินกูแกสมาชิกนั้น ไดไมเกินรอยละเกาสิบของคาหุน

และหรือเงนิฝากที่สมาชกินัน้ มีอยูในสหกรณ 

(2) สมาชิกที่มิใชตามขอ (1)  ใหกูไดไมเกินรอยละเกาสิบแหงคาหุนและหรือเงนิฝากทีส่มาชิก

นั้นมีอยูในสหกรณ 

     ขอ 11. จํานวนเงนิกูพิเศษเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูหนึ่งๆ นัน้ยอมสุด 

แตคณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาเหน็สมควรตามความจาํเปน แตตองไมเกินวงเงิน ทีก่ําหนดไวในขอ 10 

จํานวนเงินกูที่จะกูไดนั้น หลังจากหักชําระหนี้สหกรณทุกประเภท เงินสะสมคาหุน และเงินอื่นๆ ที่ตอง

สงตอสหกรณและทางราชการแลว ตองมีเงินเหลือไมนอยกวารอยละ 15 ของเงินไดรายเดือน แตตองไมนอย

กวา 1,000 บาท และตองเปนไปตามที่กําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือนเงิน

บําเหน็จบํานาญขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551 และ

ตามประกาศของสหกรณที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนด 
หมวด 3 

หลักฐานประกอบการกูเงนิ 
     ขอ 12. สมาชิกผูประสงคขอกูเงนิเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย   จะตองมีหลักประกันตาม ขอ 

14(1)   ตองเสนอคําขอกูถงึคณะกรรมการดําเนินการตามแบบทีก่ําหนดไว   รวมทัง้รายละเอียดและหลักฐาน

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ คือ 

(1) สําเนาโฉนดทีด่ิน 

(2) ใบประเมินราคาของสํานักงานที่ดิน 

(3) สําเนาใบสําคญัจดทะเบียนสมรส 

(4) สําเนาทะเบียนบาน 

(5) แผนที่ไปที่ดนิ 
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(6) ภาพถายของโรงเรือน หรือทีด่ิน 
หมวด 4 

หลักประกันสําหรบัเงินกู 
     ขอ 13. การใหเงินกูเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย ผูกูตองทาํหนังสือกูใหไวตอสหกรณตาม

แบบที่กําหนด 

     ขอ 14. เงนิกูพิเศษเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรือยาย   ทีม่ีจํานวนไมเกินคาหุนซึง่ผูกูมีอยูใน

สหกรณก็ไมตองมีหลกัประกันอยางอืน่อกี แตถามจีํานวนเกินกวาคาหุนที่ผูกูมีอยูในสหกรณ ก็ตองมี

หลักประกนัอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดงัตอไปนี ้

(1) อสังหาริมทรัพยของตนเองหรือของบุคคลอื่นอันปลอดจากภาระจาํนอง เพื่อจดจํานอง
เปนประกนัเตม็จํานวนเงนิกูรายนัน้  โดยตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการดําเนนิการ 

การประเมนิราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อเปนหลักประกนัเงนิกูนั้นใหถือราคาประเมินซึ่ง

ทางราชการไดกําหนดไว   แตหากราคาอสังหาริมทรัพยนั้นควรมีราคาต่ํากวาหรือสูงกวา

ราคาประเมนิดังกลาว ใหอยูในอํานาจวนิจิฉัยของคณะกรรมการดําเนินการ 

(2) บัญชีเงินฝากในสหกรณ หลกัทรัพยรัฐบาล ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ เหน็สมควรจํานาํ

เปนประกนั  โดยจํานวนเงนิกูสวนเกนิกวาคาหุนของผูกู ตองอยูภายในรอยละเกาสบิแหง

คาของหลักทรพัยนัน้ 
หมวด 5 

เงินงวดชาํระหนี้สําหรับเงนิกู 
     ขอ 15. เงนิงวดชําระหนี้สําหรับเงนิกูเพื่อสมาชิกที่รับบํานาญ โอนหรอืยายนั้น   ใหมีกําหนดไมเกนิ 

180 งวด นับแตวันที่ไดรับเงนิกู สงชาํระตั้งแตเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก 

     ขอ 16. ใหคณะกรรมการดําเนินการพิจารณากําหนดใหผูกูสงคืนเงนิกู เพื่อสมาชิกทีรั่บบํานาญ โอน

หรือยาย เปนงวดรายเดือน ประเภทเงนิตนไมเทากนัพรอมดวยดอกเบี้ย เปนจํานวนกี่งวดก็สุดแตจะเหน็เปน

การสมควรตามฐานะผูกูและจํานวนเงนิกู แตตองไมเกนิกวาที่กาํหนดไวในขอ 14 

ในกรณีที่ผูกูมคีําขอเปนหนงัสือ  และคณะกรรมการดําเนินการเห็นวามีเหตุอันสมควร 

ผอนผันเปนพิเศษ คณะกรรมการดําเนินการอาจจะผอนเวลาการสงเงนิงวดชําระหนีสํ้าหรับเงินกูเพื่อสมาชกิที่

รับบํานาญ โอนหรือยาย ที่กาํหนดไวตามความในวรรคกอนนัน้ใหแกผูกูคราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได  แต

การผอนเวลาเชนนี้รวมกนัทัง้หมดสาํหรับเงินกูเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย รายหนึ่งๆ ตองไมเกนิหก

เดือน 

     ขอ 17. การสงเงินงวดชาํระหนี้เงนิกู ซึง่ผูกูตองสงตอสหกรณนัน้ ใหสงโดยวธิีหกัจากเงนิบาํนาญของผู

กู ณ ที่จาย 

            ใหถือวาเงนิงวดชําระหนี้แตละงวดถงึกาํหนดสงภายในวนัสิ้นเดือนนัน้ ๆ 
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หมวด 6 
ดอกเบี้ยเงินกู 

     ขอ 18. ใหเรียกดอกเบี้ยเงินใหกูไดในอัตราไมเกนิรอยละ 15 ตอป ซึง่สหกรณจะประกาศใหทราบเปน

คราวๆ ไป 

     ขอ 19. ดอกเบี้ยเงนิกูนั้น ใหคิดเปนรายวนัตามจาํนวนตนเงนิกูที่รับไปหรือตนเงนิกูคงเหลือ การคดิ

ดอกเบี้ยเงนิกู ใหคิดตั้งแตวันที่สหกรณจายเงนิกูจนถงึวนัที่รับชําระคืน เวนแตเงินงวดชําระหนี้ใหคิดถึงวนัสิ้น

เดือน 
หมวด 7 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู 
     ขอ 20. ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมหีลักประกนั ตามทีก่ําหนดไวใน

ระเบียบนี ้และเมื่อคณะกรรมการดําเนินการเหน็วาหลักประกันสาํหรบัเงินกูรายใดเกิดบกพรอง ผูกูจะตอง

จัดการแกไข ใหคืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดําเนนิการกําหนด 

     ขอ 21. ในกรณีใดๆ ดังตอไปนี้ ใหถือวาเงนิกูเพื่อสมาชกิที่รับบํานาญ โอนหรือยาย เปนอันถึงกําหนด

สงคืนโดยสิน้เชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทนัท ีโดยมพิักคํานงึถึงกําหนดเวลาที่ใหไว และใหคณะกรรมการ

ดําเนนิการเรียกคืนโดยมชิักชา 

(1) เมื่อสมาชกิผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ 

(2) เมื่อปรากฎตอคณะกรรมการดําเนินการวาผูกูนาํเงินกูไปใชผิดความมุงหมาย หรือผิดเงื่อนไข

ที่ระบุไวในคาํขอกู 

(3) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการเหน็วาหลักประกันสาํหรบัเงินกูเกิดบกพรอง ผูกูมิไดจัดการแกไข
ใหคืนดีภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการดําเนินการกาํหนด 

(4) เมื่อคางสงเงนิงวดชําระหนี้ (ไมวาตนเงนิหรือดอกเบี้ย) เปนเวลาถงึสองเดือนติดตอกนั หรือผิด

นัดการสงเงนิงวดชําระหนี้ดังวานัน้ถงึสามคราวสําหรับเงินกูรายหนึง่ 

     ขอ 22. ผูกูตองรับผูกพนัวา ถาตนประสงคจะขอออกจากสมาชิกสหกรณ ตามขอบังคับของสหกรณขอ 

32(3)   จะตองแจงเปนหนงัสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนีซ้ึง่ตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอน

แลวจึงจะขอออกจากสมาชกิสหกรณได 
 

                       กําหนดไว  ณ วนัที ่ 20 มถินุายน 2553 

 

                                          ลงชื่อ      กมล   เอกไทยเจริญ 

                                                                (นายกมล   เอกไทยเจริญ) 

                                                                        ประธานกรรมการ 
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