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63cpสามญั      

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากัด 
ว่าด้วยเงนิกู้สามัญ 

พ.ศ. 2563 
............ 

 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   จ ากดั          
ข้อ 55(9) และข้อ 81(4) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 5/2563 วนัท่ี 15 มีนาคม 2563 จงึก าหนด
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามญั ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

      ข้อ  1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั วา่ด้วย
เงินกู้สามญั พ.ศ. 2563 
 ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี 16 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 

ข้อ  3. ให้ยกเลิก "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ว่าด้วยเงินกู้สามญั 
พ.ศ. 2561” และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติ หรือข้อความอ่ืนใด ซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้ให้ใช้
ระเบียบนีแ้ทน 

หมวด 1 ข้อก าหนดทั่วไป 
      ข้อ  4. สมาชิกซึง่อาจได้รับเงินกู้สามญันัน้ ต้องสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนมาแล้วไมน้่อยกว่าก าหนด
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) สมาชิกจะมีสิทธ์ิย่ืนค าขอกู้สามญัได้ตอ่เม่ือได้สง่คา่หุ้นรายเดือนมาแล้วไมน้่อยกว่าสิบสอง
เดือน ในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ให้นบัจากวนัรับโอนติดตอ่กนัเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่สิบสองเดือน 

(2) สมาชิกท่ียงัสง่คา่หุ้นรายเดือนไมค่รบสิบสองเดือน   และประสงค์จะขอกู้ เงินสามญั เพราะมี
ความจ าเป็นเดือดร้อนเร่งดว่น  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้ได้รับเงินกู้ เป็นกรณี
พิเศษเฉพาะราย  

     ข้อ  5. สมาชิกผู้สง่คืนเงินกู้สามญัรายก่อนไมห่มด ไมมี่สิทธ์ิกู้ เงินกู้สามญัรายใหม ่เว้นแตจ่ะน าเงินกู้
สามญัรายใหมไ่ปใช้หนีเ้งินกู้สามญัรายก่อน   หรือตามประกาศของสหกรณ์ 
      ข้อ  6. ในการกู้ เงินสามญันัน้ ถ้าปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทนุท่ีจะให้กู้ ได้ไมพ่อแก่การขอกู้อนัมีลกัษณะ
พงึให้กู้นัน้ทกุราย ให้ถือล าดบัในการพิจารณาให้เงินกู้  ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เงินกู้ ท่ีขอกู้ ไมเ่กินจ านวนมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้ว   
(2) เงินกู้ ท่ีถือบญัชีเงินฝากในสหกรณ์จ าน าเป็นหลกัประกนั และไมเ่กินร้อยละเก้าสิบของเงินฝาก 

พงึให้กู้ ได้ทนัที 
(3) ในระหวา่งเงินกู้ซึง่อยู่ในล าดบัเดียวกนั ตาม (1) (2)  เงินกู้ซึง่มีจ านวนน้อยกว่าพงึได้สิทธ์ิก่อน 
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           ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตผุลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
      ข้อ  7. ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนด
ไว้ในระเบียบนี ้และในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
      คณะกรรมการด าเนินการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกู้   ซึง่ตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 64 
เพ่ือมอบอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกให้ปฏิบตัไิด้ 

หมวด 2 จ านวนเงนิกู้ 
      ข้อ  8. จ านวนเงินกู้สามญัท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ นัน้ สงูสดุไมเ่กิน 2,000,000 บาท และต้องอยูใ่น
ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

(1) เป็นสมาชิก   12 เดือน แตไ่มเ่กิน   23 เดือน ให้กู้ ได้   5 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน    100,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิก   24 เดือน แตไ่มเ่กิน   35 เดือน ให้กู้ ได้ 10 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน    300,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิก   36 เดือน แตไ่มเ่กิน   59 เดือน ให้กู้ ได้ 20 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน    500,000 บาท 
(4) เป็นสมาชิก   60 เดือน แตไ่มเ่กิน 119 เดือน ให้กู้ ได้ 30 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท 
(5) เป็นสมาชิก 120 เดือน แตไ่มเ่กิน 179 เดอืน ให้กู้ ได้ 40 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน 1,500,000 บาท 
(6) เป็นสมาชิก 180 เดือนขึน้ไป                       ให้กู้ ได้ 50 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน 2,000,000 บาท 
ในกรณีท่ีสมาชิกมีคา่หุ้นเกินกวา่จ ากดัซึง่อาจกู้ ได้ตามวรรคก่อน  คณะกรรมการด าเนินการอาจให้

เงินกู้สามญัแก่สมาชิกนัน้ได้แตไ่มเ่กินร้อยละเก้าสิบของคา่หุ้นท่ีสมาชิกนัน้มีอยูใ่นสหกรณ์ 
ข้อ  9. จ านวนเงินกู้สามญั ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้ รายหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการ 

พิจารณาเห็นสมควรตามความจ าเป็น แตต้่องไมเ่กินวงเงินท่ีก าหนดไว้ในข้อ 8 
จ านวนเงินกู้ ท่ีจะกู้ ได้นัน้ หลงัจากหกัช าระหนีส้หกรณ์ทกุประเภท เงินสะสมคา่หุ้น และเงินอ่ืน ๆ ท่ีต้อง

ส่งตอ่สหกรณ์และทางราชการแล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่น้อย
กวา่ 1,000 บาท และหรือตามประกาศของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

หมวด 3 หลักฐานและหลักประกันส าหรับเงนิกู้ 
      ข้อ 10. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินสามญั ต้องย่ืนค าขอกู้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ โดยครบถ้วน 
      ข้อ 11. การให้เงินกู้สามญันัน้ ผู้กู้ ต้องท าหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
      ข้อ 12. เงินกู้สามญัแตล่ะรายนัน้ ถ้ามีจ านวนไมเ่กินร้อยละเก้าสิบของคา่หุ้นท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ไม่
ต้องมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
     ถ้าเงินกู้สามญันัน้ มีจ านวนเกินกวา่ร้อยละเก้าสิบของคา่หุ้นท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ต้องมีหลกัประกนั
อยา่งใดอย่างหนึง่หรือหลายอยา่งดงัตอ่ไปนีด้้วย 

(1) มีสมาชิกซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อยสองคนค า้ประกนัอยา่งไมมี่จ ากดั เพ่ือ
หนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญัในสว่นท่ีเกินกวา่คา่หุ้นของผู้กู้  แตถ้่าผู้กู้ มีวงเงินกู้สามญัรายก่อน
เหลืออยูด้่วย  ก็ต้องค า้ประกนัเพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้สามญัรายใหมน่ัน้ทัง้หมด  

เพ่ือความมัน่คงในการให้เงินกู้   คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉยัเรียกให้มี 
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ผู้ค า้ประกนัมากกวา่สองคนได้ 
สมาชิกผู้ค า้ประกนัต้องท าหนงัสือค า้ประกนัให้ไว้ตอ่สหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผู้ค า้ประกนัส าหรับผู้กู้มากกวา่ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดไมไ่ด้ 

และสมาชิกคนหนึง่จะมีหนีส้ินตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้ค า้ประกนั โดยจ านวนต้นเงินรวมกนัทัง้หมดเกิน
กวา่จ ากดัท่ีกลา่วไว้ใน ข้อ 8 ไมไ่ด้ 

เม่ือผู้ค า้ประกนัคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตอ่ืุน หรือมีเหตท่ีุคณะกรรมการ 
ด าเนินการเห็นว่าไมส่มควรหรือไมอ่าจจะเป็นผู้ค า้ประกนัตอ่ไป   ผู้กู้ ต้องจดัให้สมาชิกอ่ืน ซึง่
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทนคนเดมิให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

การท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้นัน้หลดุพ้น 
จากการค า้ประกนัจนกวา่ผู้กู้ ได้จดัให้สมาชิกอ่ืน  ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้
ประกนัแทน 
(2) อสงัหาริมทรัพย์ของตนเองหรือของบคุคลอ่ืนอนัปลอดจากภาระจ านองเพ่ือจดจ านองเป็นประกนั

เตม็จ านวนเงินกู้ รายนัน้   โดยต้องเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการด าเนินการ 
การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้นัน้  ให้ถือราคาประเมินซึง่ทาง

ราชการได้ก าหนดไว้  แตห่ากราคาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ควรมีราคาต ่ากวา่หรือสงูกวา่ราคาประเมิน
ดงักลา่ว ให้อยูใ่นอ านาจวินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการ 

(3) มีหลกัทรัพย์รัฐบาล เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน า
เป็นประกนั  โดยจ านวนเงินกู้นัน้ต้องอยูภ่ายในร้อยละเก้าสิบแหง่คา่ของหลกัทรัพย์นัน้ 

(4) สมาชิกท่ีจะกู้ เงินประเภทเงินกู้สามญั ต้องมีทนุเรือนหุ้นสะสมไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 20 ของจ านวนเงิน
ท่ีจะขอกู้    เว้นแต่ 
1) สมาชิกท่ีกู้ เงินไมเ่กินร้อยละ 90 ของเงินฝากของตนเองท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ หรือใช้

อสงัหาริมทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดจ านองเป็นประกนั   
2) สมาชิกท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ตดิตอ่กนัมาแล้วไมน้่อยกวา่ 10 ปี และเป็นสมาชิก สสอ.มศว 

(5) จ านวนผู้ค า้ประกนัเงินกู้  และสิทธิผู้ค า้ประกนั  
1) จ านวนเงินกู้ ไมเ่กิน 500,000 บาท มีผู้ค า้ประกนัเงินกู้  2 คน และไมเ่กินวงเงินกู้ของผู้ค า้

ประกนั 
2) จ านวนเงินกู้ ท่ีเกิน 500,000 แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท ต้องมีผู้ค า้ประกนัเงินกู้  3 คน  
3) จ านวนเงินกู้ ท่ีเกิน 1,000,000 บาทขึน้ไป ต้องมีผู้ค า้ประกนัเงินกู้  4 คน  
4) สมาชิก 1 คน จะค า้ประกนัสมาชิกผู้กู้ เงินได้ไมเ่กิน 4 คน และไมเ่กิน 8 สญัญา 

หมวด 4 เงนิงวดช าระหนี ้ส าหรับเงินกู้ 
      ข้อ 13. เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้สามญั ให้มีก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
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(1) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (1)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน   30 งวด 
(2) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (2)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน   60 งวด 
(3) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (3)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 100 งวด 
(4) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (4)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 150 งวด 
(5) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (5)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 180 งวด 
(6) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (6)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 180 งวด 
(7) เงินกู้สามญัท่ีมีจ านวนเงินกู้ เกินกวา่จ ากดัในข้อ 8 ให้มีก าหนดไมเ่กิน 180 งวด  

การนบัเงินงวดช าระหนีใ้ห้นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินกู้  และให้ส่งช าระตัง้แตเ่ดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก  
และต้องช าระให้เสร็จสิน้ก่อนผู้กู้ มีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ เว้นแต ่จ านวนเงินกู้ ไมเ่กินมลูคา่หุ้นท่ีช าระแล้วและ
หรือมีเงินฝากจ าน าเป็นหลกัประกนั 

สมาชิกท่ีถือสญัญาจ้างของมหาวิทยาลยั ต้องสง่ช าระคืนเงินกู้  ให้เสร็จสิน้ภายในระยะเวลาตาม
สญัญาจ้างท่ีเหลืออยู่ และไมเ่กินอายขุองผู้กู้  ท่ี 60 ปีบริบรูณ์ 
      ข้อ 14. ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้สามญั เป็นงวดรายเดือน
ประเภทเงินต้นไมเ่ทา่กนั พร้อมดอกเบีย้เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแตจ่ะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะผู้กู้  แตต้่องไม่
เกินกวา่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 13 

ในกรณีท่ีผู้กู้ มีค าขอเป็นหนงัสือ   และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตอุนัควรผ่อนผนัเป็นพิเศษ
คณะกรรมการด าเนินการจะผอ่นเวลาการสง่เงินงวดช าระหนี ้ ส าหรับเงินกู้สามญัท่ีก าหนดไว้ตามในวรรคก่อน
นัน้ ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึง่หรือหลายเดือนก็ได้ แตก่ารผอ่นเวลาเชน่นีร้วมกนัทัง้หมด ส าหรับเงินกู้สามญัราย
หนึง่ๆ ต้องไมเ่กินหกเดือน 
      ข้อ 15. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ซึ่งผู้กู้ ต้องสง่ตอ่สหกรณ์ ให้สง่โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของ  
ผู้กู้  ณ ท่ีจา่ย  
      ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนีแ้ตล่ะงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ ๆ 

หมวด 5 ดอกเบีย้เงนิกู้ 
      ข้อ 16. ให้เรียกดอกเบีย้เงินให้กู้สามญัในอตัราแตไ่มเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี   ซึง่สหกรณ์จะประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป 

อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก สหกรณ์ถือใช้ฉบบั ประกาศอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิกตัง้แต่
วนัท่ี 1 มีนาคม 2563   ประกาศ ณ วนัท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2563 
      ข้อ 17. ดอกเบีย้เงินกู้นัน้   ให้คดิเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงินกู้ ท่ีรับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ การคดิ
ดอกเบีย้เงินกู้  ให้คดิตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จา่ยเงินกู้จนถึงวนัท่ีรับช าระคืน 

หมวด 6 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
      ข้อ 18. ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้
และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไข 
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ให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 19. ในกรณีใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือว่าเงินกู้สามญัเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมทัง้

ดอกเบีย้ในทนัทีโดยมิพกัค านงึถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดย 
มิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ 
(2) เม่ือปรากฏตอ่คณะกรรมการด าเนินการวา่ผู้กู้น าเงินไปใช้ผิดความมุง่หมาย  หรือผิดเง่ือนไข 

ท่ีระบไุว้ในค าขอกู้  
(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ เกิดบกพร่อง ผู้กู้มิได้จดัการ

แก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(4) เม่ือค้างสง่เงินงวดช าระหนี(้ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้)  เป็นเวลาถึงสองเดือนตดิตอ่กนั หรือ

ผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ 
 ข้อ 20. ในกรณีท่ีผู้ค า้ประกนัจะต้องรับช าระหนีแ้ทนผู้กู้และไมส่ามารถช าระหนีโ้ดยสิน้เชิง เม่ือผู้ค า้

ประกนัร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผอ่นผนัให้เรียกเก็บจากผู้ค า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จ
ตามท่ีผู้กู้ ได้ท าหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ก็ได้สดุแตจ่ะพิจารณาเห็นสมควร 

 ข้อ 21. ผู้ค า้ประกนัต้องรับผกูพนัวา่ ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือโอนจากราชการ หรืองานประจ า
ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ 32(3) เว้นแตย่งัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 44 จะต้องแจ้ง
เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหนีซ้ึง่ตนมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อนแล้ว จงึจะขอออก
หรือโอนจากราชการหรืองานประจ านัน้ได้ 

ข้อ 22. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะพิจารณาเงินกู้ ให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้    ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 ก าหนดไว้  ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2563 

 ลงช่ือ   
     (นายสมชาย   ไกรสงัข์) 
          ประธานกรรมการ        

  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 




