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60CPสมทบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้สามัญส าหรับสมาชิกสมทบ 

พ.ศ. 2560 
............... 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั  
ข้อ 13 ถึงข้อ 17 ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (3) ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 10/2560 วนัท่ี 17 
กนัยายน 2560 จงึก าหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้สามญัส าหรับสมาชิกสมทบ   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ   1   ระเบียบนีเ้รียกว่า "ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามญัส าหรับสมาชิกสมทบ พ.ศ. 2560"   
ข้อ   2   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 ธนัวาคม 2560 
ข้อ   3   สมาชิกซึง่อาจได้รับเงินกู้สามญันัน้ ต้องสง่เงินคา่หุ้นมาแล้วไมน้่อยกวา่สิบสองเดือน 

สมาชิกท่ียงัสง่คา่หุ้นไมค่รบสิบสองเดือน   และประสงค์จะขอกู้ เงิน เพราะมีความจ าเป็นเดือดร้อน
เร่งดว่น  คณะกรรมการด าเนินการอาจพิจารณาให้ได้รับเงินกู้ เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย  

 ข้อ   4   สมาชิกผู้สง่คืนเงินกู้สามญัรายก่อนไมห่มด ไมมี่สิทธ์ิกู้ เงินกู้สามญัรายใหม ่เว้นแตจ่ะ
น าเงินกู้สามญัรายใหมไ่ปใช้หนีเ้งินกู้สามญัรายก่อน    

 ข้อ   5   ในการกู้ เงินสามญันี ้ถ้าปรากฏวา่สหกรณ์มีเงินทนุท่ีจะให้กู้ ได้ไมพ่อแก่การขอกู้อนัมี
ลกัษณะพงึให้กู้นัน้ทกุราย ให้ถือล าดบัในการพิจารณาให้เงินกู้  ดงัตอ่ไปนี  ้

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

เงินฝาก พงึให้กู้ ได้ทนัที 
(3) ในระหวา่งเงินกู้ซึง่อยูใ่นล าดบัเดียวกนั ตาม (1) (2)  เงินกู้ซึง่มีจ านวนน้อยกว่าพงึได้

สิทธ์ิก่อน 
ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตผุลพิเศษจะวินิจฉยัเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 

 ข้อ   6   ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกได้
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้และในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

คณะกรรมการด าเนินการอาจแตง่ตัง้คณะกรรมการเงินกู้   ซึง่ตามความในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 
ข้อ 64 เพ่ือมอบอ านาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิกให้ปฏิบตัไิด้ 



Cpสมทบ 2 

ข้อ   7   จ านวนเงินกู้สามญัส าหรับสมาชิกสมทบ ก าหนดดงันี ้
สมาชิกท่ีประสงค์จะกู้ เงิน ให้กู้ ได้เทา่กบั ร้อยละเก้าสิบของคา่หุ้นท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์  

และหรือเงินฝากท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ แตส่งูสดุไมเ่กิน 1,000,000.00 บาท 
ข้อ   8   เม่ือสมาชิกประสงค์จะขอกู้ เงินสามญัส าหรับสมาชิกสมทบ   ก็ให้ย่ืนค าขอกู้และ

หนงัสือสญัญาเงินกู้ตอ่สหกรณ์ ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
ข้อ   9   เงินงวดช าระหนี ้

(1) เป็นสมาชิก 12 เดือน แตไ่มเ่กิน 23 เดือน ให้สง่ช าระภายใน 10 งวด 
(2) เป็นสมาชิก 24 เดือน แตไ่มเ่กิน 59 เดือน  ให้สง่ช าระภายใน 30 งวด 
(3) เป็นสมาชิก 60 เดือนขึน้ไป                         ให้สง่ช าระภายใน 60 งวด 

ให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบีย้ภายในสิน้เดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก ทัง้นีโ้ดยไมมี่การผอ่นเวลา
แตอ่ยา่งใดอีก 

ข้อ 10   การสง่เงินช าระหนีเ้งินกู้สามญัส าหรับสมาชิกสมทบ ผู้กู้ ต้องสง่ช าระด้วยตนเองหรือ
สง่ผา่นธนาคารพาณิชย์ท่ีสหกรณ์ใช้บริการอยูด้่วยเงินสดภายในวนัท าการสดุท้ายของแตล่ะเดือน หาก
สง่เป็นเช็คจะต้องสง่ถึงสหกรณ์ก่อนวนัท าการสดุท้ายของเดือน   มิฉะนัน้จะถือวา่ผิดนดัการช าระหนี ้
ส าหรับงวดนัน้ ๆ 

ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนีแ้ตล่ะงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ 
ข้อ 11   อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้สามญัส าหรับสมาชิกสมทบ ให้ใช้อตัราเดียวกนักบัเงินกู้สามญั

ไมเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี ซึง่สหกรณ์ จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก สหกรณ์ถือใช้ฉบบั ประกาศอตัราดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมาชิก 

ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยายน 2555   ประกาศ ณ วนัท่ี 27 สิงหาคม 2555 
       ข้อ 12   ดอกเบีย้เงินกู้นัน้   ให้คดิเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงินกู้ ท่ีรับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ
การคิดดอกเบีย้เงินกู้  ให้คดิตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จา่ยเงินกู้จนถึงวนัท่ีรับช าระคืน   เว้นแตเ่งินงวดช าระหนี ้
ให้คดิถึงวนัสิน้เดือน 

ข้อ 13   ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนัตามท่ี
ก าหนดไว้ในระเบียบนี ้และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใด เกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจดัการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
       ข้อ 14   ในกรณีใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือวา่เงินกู้ เป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิงพร้อมทัง้
ดอกเบีย้ในทนัทีโดยมิพกัค านงึถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืน
โดยมิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ 
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(2) เม่ือปรากฏตอ่คณะกรรมการด าเนินการวา่  ผู้กู้น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมายหรือผิด
เง่ือนไขท่ีระบไุว้ในค าขอกู้  

(3) เม่ือค้างสง่เงินงวดช าระหนี ้(ไมว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้)  เป็นเวลาถึงสองเดือนติดตอ่กนั  
หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถึงสามคราวส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ 

ข้อ 15. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะพิจารณาเงินกู้ ให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้    ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 ก าหนดไว้  ณ วนัท่ี 17 กนัยายน 2560 

 ลงช่ือ  
 (นายธาดาศกัดิ ์วชิรปรีชาพงษ์) 
         ประธานกรรมการ 

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


