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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ว่ าด้ วยเงินกู้สามัญ
พ.ศ. 2563
............
อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ข้ อ 55(9) และข้ อ 81(4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 5/2563 วันที่ 15 มีนาคม 2563 จึงกาหนด
ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้สามัญ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ว่าด้ วย
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2563
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับ ตังแต่
้ วนั ที่ 16 มีนาคม 2563 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก "ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ว่าด้ วยเงินกู้สามัญ
พ.ศ. 2561” และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรื อข้ อความอื่นใด ซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้
ระเบียบนี ้แทน
หมวด 1 ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 4. สมาชิกซึง่ อาจได้ รับเงินกู้สามัญนัน้ ต้ องส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ วไม่น้อยกว่ากาหนด
ดังต่อไปนี ้
(1) สมาชิกจะมีสิทธิ์ยื่นคาขอกู้สามัญได้ ตอ่ เมื่อได้ สง่ ค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ วไม่น้อยกว่าสิบสอง
เดือน ในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้ นบั จากวันรับโอนติดต่อกันเป็ น
เวลาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน
(2) สมาชิกที่ยงั ส่งค่าหุ้นรายเดือนไม่ครบสิบสองเดือน และประสงค์จะขอกู้เงินสามัญ เพราะมี
ความจาเป็ นเดือดร้ อนเร่งด่วน คณะกรรมการดาเนินการอาจพิจารณาให้ ได้ รับเงินกู้เป็ นกรณี
พิเศษเฉพาะราย
ข้ อ 5. สมาชิกผู้สง่ คืนเงินกู้สามัญรายก่อนไม่หมด ไม่มีสิทธิ์ก้ เู งินกู้สามัญรายใหม่ เว้ นแต่จะนาเงินกู้
สามัญรายใหม่ไปใช้ หนี ้เงินกู้สามัญรายก่อน หรื อตามประกาศของสหกรณ์
ข้ อ 6. ในการกู้เงินสามัญนัน้ ถ้ าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้ ก้ ไู ด้ ไม่พอแก่การขอกู้อนั มีลกั ษณะ
พึงให้ ก้ นู นทุ
ั ้ กราย ให้ ถือลาดับในการพิจารณาให้ เงินกู้ ดังต่อไปนี ้
(1) เงินกู้ที่ขอกู้ไม่เกินจานวนมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ ว
(2) เงินกู้ที่ถือบัญชีเงินฝากในสหกรณ์จานาเป็ นหลักประกัน และไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบของเงินฝาก
พึงให้ ก้ ไู ด้ ทนั ที
(3) ในระหว่างเงินกู้ซงึ่ อยู่ในลาดับเดียวกัน ตาม (1) (2) เงินกู้ซงึ่ มีจานวนน้ อยกว่าพึงได้ สิทธิ์ก่อน
สามัญ63

1

ทังนี
้ ้ เว้ นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นก็ได้
ข้ อ 7. ให้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ ตามที่กาหนด
ไว้ ในระเบียบนี ้ และในข้ อบังคับของสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตังคณะกรรมการเงิ
้
นกู้ ซึง่ ตามความในข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 64
เพื่อมอบอานาจหน้ าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้ เงินกู้สามัญแก่สมาชิกให้ ปฏิบตั ไิ ด้
หมวด 2 จานวนเงินกู้
ข้ อ 8. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นัน้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท และต้ องอยูใ่ น
กาหนด ดังต่อไปนี ้
(1) เป็ นสมาชิก 12 เดือน แต่ไม่เกิน 23 เดือน ให้ ก้ ไู ด้ 5 เท่าเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
(2) เป็ นสมาชิก 24 เดือน แต่ไม่เกิน 35 เดือน ให้ ก้ ไู ด้ 10 เท่าเงินเดือน แต่ไม่เกิน 300,000 บาท
(3) เป็ นสมาชิก 36 เดือน แต่ไม่เกิน 59 เดือน ให้ ก้ ไู ด้ 20 เท่าเงินเดือน แต่ไม่เกิน 500,000 บาท
(4) เป็ นสมาชิก 60 เดือน แต่ไม่เกิน 119 เดือน ให้ ก้ ไู ด้ 30 เท่าเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท
(5) เป็ นสมาชิก 120 เดือน แต่ไม่เกิน 179 เดือน ให้ ก้ ไู ด้ 40 เท่าเงินเดือน แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท
(6) เป็ นสมาชิก 180 เดือนขึ ้นไป
ให้ ก้ ไู ด้ 50 เท่าเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกมีคา่ หุ้นเกินกว่าจากัดซึง่ อาจกู้ได้ ตามวรรคก่อน คณะกรรมการดาเนินการอาจให้
เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนันได้
้ แต่ไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบของค่าหุ้นที่สมาชิกนันมี
้ อยูใ่ นสหกรณ์
ข้ อ 9. จานวนเงินกู้สามัญ ซึ่งให้ แก่สมาชิกผู้ก้ รู ายหนึง่ ๆ นัน้ ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควรตามความจาเป็ น แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กาหนดไว้ ในข้ อ 8
จานวนเงินกู้ที่จะกู้ได้ นนั ้ หลังจากหักชาระหนี ้สหกรณ์ทกุ ประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่น ๆ ที่ต้อง
ส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ ว ต้ องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือน แต่ต้องไม่น้อย
กว่า 1,000 บาท และหรื อตามประกาศของสหกรณ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
หมวด 3 หลักฐานและหลักประกันสาหรั บเงินกู้
ข้ อ 10. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินสามัญ ต้ องยื่นคาขอกู้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้ โดยครบถ้ วน
ข้ อ 11. การให้ เงินกู้สามัญนัน้ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 12. เงินกู้สามัญแต่ละรายนัน้ ถ้ ามีจานวนไม่เกินร้ อยละเก้ าสิบของค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่
ต้ องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้ าเงินกู้สามัญนัน้ มีจานวนเกินกว่าร้ อยละเก้ าสิบของค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกัน
อย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่างดังต่อไปนี ้ด้ วย
(1) มีสมาชิกซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรอย่างน้ อยสองคนค ้าประกันอย่างไม่มีจากัด เพื่อ
หนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้ก้ ู แต่ถ้าผู้ก้ มู ีวงเงินกู้สามัญรายก่อน
เหลืออยูด่ ้ วย ก็ต้องค ้าประกันเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่นนทั
ั ้ งหมด
้
เพื่อความมัน่ คงในการให้ เงินกู้ คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจวินิจฉัยเรี ยกให้ มี
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ผู้ค ้าประกันมากกว่าสองคนได้
สมาชิกผู้ค ้าประกันต้ องทาหนังสือค ้าประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่กาหนดไว้
สมาชิกคนหนึง่ จะเป็ นผู้ค ้าประกันสาหรับผู้ก้ มู ากกว่าที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดไม่ได้
และสมาชิกคนหนึง่ จะมีหนี ้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค ้าประกัน โดยจานวนต้ นเงินรวมกันทังหมดเกิ
้
น
กว่าจากัดที่กล่าวไว้ ใน ข้ อ 8 ไม่ได้
เมื่อผู้ค ้าประกันคนใดตาย หรื อออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรื อมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรื อไม่อาจจะเป็ นผู้ค ้าประกันต่อไป ผู้ก้ ตู ้ องจัดให้ สมาชิกอื่น ซึง่
คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้าประกันแทนคนเดิมให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
การที่สมาชิกผู้ค ้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ ผ้ นู นหลุ
ั ้ ดพ้ น
จากการค ้าประกันจนกว่าผู้ก้ ไู ด้ จดั ให้ สมาชิกอื่น ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้ค ้า
ประกันแทน
(2) อสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรื อของบุคคลอื่นอันปลอดจากภาระจานองเพื่อจดจานองเป็ นประกัน
เต็มจานวนเงินกู้รายนัน้ โดยต้ องเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้นนั ้ ให้ ถือราคาประเมินซึง่ ทาง
ราชการได้ กาหนดไว้ แต่หากราคาอสังหาริมทรัพย์นนควรมี
ั้
ราคาต่ากว่าหรื อสูงกว่าราคาประเมิน
ดังกล่าว ให้ อยูใ่ นอานาจวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการ
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาล เอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานา
เป็ นประกัน โดยจานวนเงินกู้นนต้
ั ้ องอยูภ่ ายในร้ อยละเก้ าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นนั ้
(4) สมาชิกที่จะกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญ ต้ องมีทนุ เรื อนหุ้นสะสมไม่ต่ากว่าร้ อยละ 20 ของจานวนเงิน
ที่จะขอกู้ เว้ นแต่
1) สมาชิกที่ก้ เู งินไม่เกินร้ อยละ 90 ของเงินฝากของตนเองที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ หรื อใช้
อสังหาริมทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดจานองเป็ นประกัน
2) สมาชิกที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ตดิ ต่อกันมาแล้ วไม่น้อยกว่า 10 ปี และเป็ นสมาชิก สสอ.มศว
(5) จานวนผู้ค ้าประกันเงินกู้ และสิทธิผ้ คู ้าประกัน
1) จานวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท มีผ้ คู ้าประกันเงินกู้ 2 คน และไม่เกินวงเงินกู้ของผู้ค ้า
ประกัน
2) จานวนเงินกู้ที่เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ้าประกันเงินกู้ 3 คน
3) จานวนเงินกู้ที่เกิน 1,000,000 บาทขึ ้นไป ต้ องมีผ้ คู ้าประกันเงินกู้ 4 คน
4) สมาชิก 1 คน จะค ้าประกันสมาชิกผู้ก้ เู งินได้ ไม่เกิน 4 คน และไม่เกิน 8 สัญญา
หมวด 4 เงินงวดชาระหนี ้ สาหรั บเงินกู้
ข้ อ 13. เงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้สามัญ ให้ มีกาหนดดังต่อไปนี ้
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(1) เงินกู้สามัญตามข้ อ 8 (1) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 30 งวด
(2) เงินกู้สามัญตามข้ อ 8 (2) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 60 งวด
(3) เงินกู้สามัญตามข้ อ 8 (3) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 100 งวด
(4) เงินกู้สามัญตามข้ อ 8 (4) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 150 งวด
(5) เงินกู้สามัญตามข้ อ 8 (5) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 180 งวด
(6) เงินกู้สามัญตามข้ อ 8 (6) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 180 งวด
(7) เงินกู้สามัญที่มีจานวนเงินกู้เกินกว่าจากัดในข้ อ 8 ให้ มีกาหนดไม่เกิน 180 งวด
การนับเงินงวดชาระหนี ้ให้ นบั แต่วนั ที่ได้ รับเงินกู้ และให้ ส่งชาระตังแต่
้ เดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก
และต้ องชาระให้ เสร็จสิ ้นก่อนผู้ก้ มู ีอายุครบ 60 ปี บริบรู ณ์ เว้ นแต่ จานวนเงินกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ชาระแล้ วและ
หรื อมีเงินฝากจานาเป็ นหลักประกัน
สมาชิกที่ถือสัญญาจ้ างของมหาวิทยาลัย ต้ องส่งชาระคืนเงินกู้ ให้ เสร็จสิ ้นภายในระยะเวลาตาม
สัญญาจ้ างที่เหลืออยู่ และไม่เกินอายุของผู้ก้ ู ที่ 60 ปี บริบรู ณ์
ข้ อ 14. ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้สามัญ เป็ นงวดรายเดือน
ประเภทเงินต้ นไม่เท่ากัน พร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะผู้ก้ ู แต่ต้องไม่
เกินกว่าที่กาหนดไว้ ในข้ อ 13
ในกรณีที่ผ้ กู ้ มู ีคาขอเป็ นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั ควรผ่อนผันเป็ นพิเศษ
คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ ตามในวรรคก่อน
นัน้ ให้ แก่ผ้ กู ้ คู ราวละหนึง่ หรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี ้รวมกันทังหมด
้
สาหรับเงินกู้สามัญราย
หนึง่ ๆ ต้ องไม่เกินหกเดือน
ข้ อ 15. การส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ซึ่งผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้ รายเดือนของ
ผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย
ให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนัน้ ๆ
หมวด 5 ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 16. ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ สู ามัญในอัตราแต่ไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี ซึง่ สหกรณ์จะประกาศให้
ทราบเป็ นคราวๆ ไป
อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก สหกรณ์ถือใช้ ฉบับ ประกาศอัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกตังแต่
้
วันที่ 1 มีนาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ข้ อ 17. ดอกเบี ้ยเงินกู้นนั ้ ให้ คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินกู้ที่รับไปหรื อต้ นเงินกู้คงเหลือ การคิด
ดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ คดิ ตังแต่
้ วนั ที่สหกรณ์จา่ ยเงินกู้จนถึงวันที่รับชาระคืน
หมวด 6 การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 18. ให้ คณะกรรมการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ ในระเบียบนี ้
และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องจัดการแก้ ไข
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ให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 19. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้สามัญเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิงพร้ อมทัง้
ดอกเบี ้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดย
มิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดาเนินการว่าผู้ก้ นู าเงินไปใช้ ผิดความมุง่ หมาย หรื อผิดเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ ในคาขอกู้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง ผู้ก้ มู ิได้ จดั การ
แก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้(ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย) เป็ นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน หรื อ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 20. ในกรณีที่ผ้ คู ้าประกันจะต้ องรับชาระหนี ้แทนผู้ก้ แู ละไม่สามารถชาระหนี ้โดยสิ ้นเชิง เมื่อผู้ค ้า
ประกันร้ องขอคณะกรรมการดาเนินการอาจผ่อนผันให้ เรี ยกเก็บจากผู้ค ้าประกันเป็ นงวดรายเดือน จนเสร็จ
ตามที่ผ้ กู ้ ไู ด้ ทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ก็ได้ สดุ แต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้ อ 21. ผู้ค ้าประกันต้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอลาออกหรื อโอนจากราชการ หรื องานประจา
ตามข้ อบังคับของสหกรณ์ข้อ 32(3) เว้ นแต่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยู่ตามข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 44 จะต้ องแจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี ้ซึง่ ตนมีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อนแล้ ว จึงจะขอออก
หรื อโอนจากราชการหรื องานประจานันได้
้
ข้ อ 22. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะพิจารณาเงินกู้ให้ แก่สมาชิกผู้ขอกู้ ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
กาหนดไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2563
ลงชื่อ
(นายสมชาย ไกรสังข์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
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