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สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้สามัญ 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) 

พ.ศ. 2555 
............ 

 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ   จ ากดั 
ข้อ 13 ถึงข้อ 18 ข้อ 55(9) และข้อ 81(3) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 8/2555 วนัท่ี 22 
กรกฎาคม 2555   จงึก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
 

      ข้อ   1   ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2555" 
 ข้อ   2   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

ข้อ   3. ให้ยกเลิก "ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551" 
 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทัว่ไป 

 ข้อ   4   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้
พิจารณาเห็นว่า มีสมาชิกบางส่วนบางคน ได้ไปก่อหนีก้ับบุคคลภายนอกทัง้ประเภทหนีน้ิติบคุคลและ
รายบุคคล ทัง้ประเภทในระบบและนอกระบบ เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต จึงมีความเห็นว่า 
สหกรณ์ควรจะช่วยเหลือสมาชิกให้บรรเทาความเดือดร้อนทางการเงิน ไม่ว่าหนีน้ัน้จะเกิดขึน้เพราะเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม เป็นการให้โอกาสแก่สมาชิกในการก่อหนีท่ี้เป็นธรรม โดยให้โอกาสแก่สมาชิกในการกู้ เงิน
ตามระเบียบนี ้ตามประกาศของสหกรณ์ 
 ข้อ   5   สหกรณ์จะประกาศให้กู้ เงินตามระเบียบนี ้อยา่งน้อยปีละหนึง่ครัง้ตอ่หนึง่โครงการ และ
สมาชิกจะขอกู้ เงินได้เพียงหนึง่ครัง้ตอ่หนึง่โครงการเชน่กนั  

ข้อ   6   สมาชิกซึ่งอาจได้รับเงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) นัน้ ต้องส่งเงินคา่หุ้นรายเดือน
มาแล้วไม่น้อยกว่าย่ีสิบส่ีเดือน ในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ให้นบัจากวนัรับโอน
ตดิตอ่กนัเป็นเวลาไมน้่อยกวา่ย่ีสิบส่ีเดือน และต้องเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป 
     ข้อ   7   สมาชิกผู้ ได้รับอนมุตัิเงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) จะต้องปฏิบตัิตามท่ีก าหนดใน
ระเบียบนีแ้ละตามประกาศสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดโดยเคร่งครัด 
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ข้อ   8   ในการกู้ เงินสามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) นัน้ หากสหกรณ์มีเงินทนุท่ีจะให้กู้ ได้ ไม่พอแก่
การขอกู้อนัมีลกัษณะพงึให้กู้ทกุราย ให้ถือล าดบัเงินกู้ซึง่มีจ านวนน้อยพงึให้ก่อนเงินกู้ซึง่มีจ านวนมาก 
      ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตผุลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
      ข้อ   9   ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะ
กิจ) แก่สมาชิกได้ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้และในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
      คณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตัง้คณะกรรมการอ านวยการ เพ่ือมอบอ านาจหน้าท่ีในการ
พิจารณาวินิจฉยัและอนมุตัใิห้เงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) แก่สมาชิกผู้ขอกู้ ให้ปฏิบตัไิด้ 
 

หมวด 2 
จ านวนเงินกู้  

      ข้อ 10   จ านวนเงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้ รายหนึ่ง ๆ นัน้ ย่อมสดุแต่
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเห็นสมควรตามความจ าเป็น แตส่งูสดุไมเ่กิน 3,000,000.00 บาท 

จ านวนเงินกู้ ท่ีจะกู้ ได้นัน้ หลงัจากหกัช าระหนีส้หกรณ์ทกุประเภท เงินสะสมคา่หุ้น และเงินอ่ืนๆ 
ท่ีต้องส่งตอ่สหกรณ์และทางราชการแล้ว ต้องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของเงินได้รายเดือน แต่
ต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท หรือเป็นไปตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหัก
เงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนีเ้งินกู้ ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและ
สหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามประกาศของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

 

หมวด 3 
หลกัฐาน และหลกัประกนัส าหรับเงินกู้  

      ข้อ 11   สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินสามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) ต้องย่ืนค าขอกู้ตอ่สหกรณ์ตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ โดยครบถ้วน 
      ข้อ 12   การให้เงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) นัน้ ผู้กู้ ต้องท าหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ ตาม
แบบท่ีก าหนดไว้ 
      ข้อ 13   เงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) แตล่ะรายนัน้ ต้องมีผู้ค า้ประกนัเงินกู้  อย่างน้อย 2 คน 
และอย่างมาก 10 คน ค า้ประกันอย่างไม่มีจ ากดั จ านวนผู้ค า้ประกนัให้เป็นตามประกาศของสหกรณ์ท่ี
คณะกรรมการด าเนินการก าหนด  

สมาชิกผู้ค า้ประกนัต้องท าหนงัสือค า้ประกนัให้ไว้ตอ่สหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
เม่ือผู้ค า้ประกนัคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์ หรือมีเหตท่ีุคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่ไม ่

สมควรหรือไมอ่าจจะเป็นผู้ค า้ประกนัตอ่ไป ผู้กู้ ต้องจดัให้สมาชิกอ่ืนซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็น 
สมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนัแทนคนเดมิให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

การท่ีสมาชิกผู้ค า้ประกนัออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ ไมเ่ป็นเหตใุห้ผู้นัน้หลดุพ้นจาก 
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การค า้ประกนัจนกว่าผู้กู้ ได้จดัให้สมาชิกอ่ืน ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค า้ประกนั
แทน 

สหกรณ์อาจให้สมาชิกผู้กู้ จดัหาอสงัหาริมทรัพย์ของตนเองหรือของบคุคลอ่ืนอนัปลอดจากภาระ 
จ านอง   เพ่ือจดจ านองเป็นประกนัเตม็จ านวนเงินกู้ รายนัน้   โดยต้องเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการ
ด าเนินการ 

การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้นัน้  ให้ถือราคาประเมินซึง่ทาง 
ราชการได้ก าหนดไว้  แตห่ากราคาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ควรมีราคาต ่ากวา่หรือสงูกว่าราคาประเมิน
ดงักลา่ว ให้อยูใ่นอ านาจวินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการ 
 

หมวด 4 
เงินงวดช าระหนี ้ส าหรับเงินกู้  

      ข้อ 14   เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) ให้มีก าหนดไมเ่กิน 360 งวด 
การนบัเงินงวดช าระหนีใ้ห้นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินกู้  และให้ส่งช าระตัง้แตเ่ดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือน  

แรก และต้องช าระให้เสร็จสิน้ก่อนผู้กู้ มีอายคุรบ 60 ปีบริบรูณ์ หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณา และมีมตเิป็นเอกฉันท์ แตส่งูสดุไมเ่กิน 65 ปีบริบรูณ์ 

ข้อ 15   การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ซึง่ผู้กู้ ต้องสง่ตอ่สหกรณ์ ให้สง่โดยวิธีหกัจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจา่ย หรือตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
      ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนีแ้ตล่ะงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ 
 

หมวด 5 
ดอกเบีย้เงินกู้  

      ข้อ 16   ให้เรียกดอกเบีย้เงินให้กู้สามญั 2 (เงินกู้ เฉพาะกิจ) ในอตัราแตไ่มเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี   
ซึง่สหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 
      ข้อ 17   ดอกเบีย้เงินกู้นัน้   ให้คดิเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงินกู้ ท่ีรับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ 
การคิดดอกเบีย้เงินกู้  ให้คดิตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จา่ยเงินกู้จนถึงวนัท่ีรับช าระคืน 
 

หมวด 6 
การควบคมุหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู้  

      ข้อ 18   ให้คณะกรรมการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนัตามท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบนีแ้ละเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้
จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
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 ข้อ 19   ในกรณีใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือว่าเงินกู้ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมทัง้
ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค านงึถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืน
โดยมิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ 
(2) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ เกิดบกพร่อง ผู้กู้มิได้

จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
(3) เม่ือค้างสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้)  เป็นเวลาถึงสองเดือนติดตอ่กนั 

หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ ๆ 
 ข้อ 20   ในกรณีท่ีผู้ค า้ประกนัจะต้องรับช าระหนีแ้ทนผู้กู้ และไมส่ามารถช าระหนีโ้ดยสิน้เชิง เม่ือ

ผู้ค า้ประกนัร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผนัให้เรียกเก็บจากผู้ค า้ประกนัเป็นงวดรายเดือน 
จนเสร็จตามท่ีผู้กู้ ได้ท าหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ก็ได้สดุแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณา
เห็นสมควร 

 ข้อ 21   ผู้ค า้ประกนัต้องรับผกูพนัวา่ ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกหรือโอนจากราชการ หรืองาน
ประจ าตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ 32 (3) เว้นแตย่งัคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 44 
จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหนีซ้ึง่ตนมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน
แล้ว จงึจะขอออกหรือโอนจากราชการหรืองานประจ านัน้ได้ 

ข้อ 22   คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่อ านาจและสิทธิท่ีจะด าเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไป
ตามวตัถปุระสงค์แหง่ระเบียบนี ้

 ก าหนดไว้  ณ วนัท่ี 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

 ลงช่ือ  
 (นายธาดาศกัดิ ์  วชิรปรีชาพงษ์) 
         ประธานกรรมการ 

-------------- 


