59CP-พิเศษ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
ระเบียบว่ าด้ วยเงินกู้พเิ ศษ
พ.ศ. 2559
--------อาศัยอานาจตามความในข้ อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ข้ อ
13 ถึงข้ อ 17 ข้ อ 55 (9) และข้ อ 81 (3) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 10/2559 วันที่ 18
กันยายน 2559 จึงได้ กาหนดระเบียบว่าด้ วยเงินกู้พิเศษ ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนี ้เรี ยกว่า "ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2559"
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิก "ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2557"
หมวด 1
ข้ อกาหนดทั่วไป
ข้ อ 4. เงินกู้พิเศษ มี 5 ประเภท ดังนี ้
4.1 เพื่อการเคหสงเคราะห์ ได้ แก่เงินกู้
(1) เพื่อก่อสร้ างอาคารหรื อซื ้อที่ดนิ หรื อซื ้อที่ดนิ พร้ อมอาคาร เป็ นกรรมสิทธิ์ของ
ตนเอง
(2) เพื่อต่อเติมหรื อปรับปรุงอาคาร ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(3) เพื่อให้ ได้ มาซึง่ ที่ดินและหรื ออาคารอันเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
(4) เพื่อซื ้อหรื อให้ ได้ มาซึง่ กรรมสิทธิ์ห้องชุดเป็ นของตนเอง
4.2 เพื่อยานพาหนะ ได้ แก่เงินกู้เพื่อซื ้อหรื อเปลี่ยนยานพาหนะ เพื่อเป็ นกรรมสิทธิ์ของตนเอง
4.3 เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้ แก่ เงินกู้เพื่อการลงทุนในการประกอบธุรกิจ เช่น
การเกษตร การพาณิชย์ ทังนี
้ ้ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
4.4 เพื่อการศึกษา ได้ แก่เงินกู้
(1) สาหรับสมาชิกเพื่อการศึกษาต่อ ฝึ กอบรม ดูงาน หรื อปฏิบตั กิ ารวิจยั
ระดับอุดมศึกษาทังในประเทศและต่
้
างประเทศ
(2) เพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก ในระดับอุดมศึกษาหรื อเทียบเท่าทังในประเทศ
้
และต่างประเทศ และต้ องเป็ นบุตรที่ชอบด้ วยกฎหมาย
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4.5 เพื่อชาระหนี ้ภายนอกหรื อหนี ้นอกระบบที่พิสจู น์ได้ ทังนี
้ ้เมื่อคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาให้ ก้ ไู ด้ แล้ ว จะต้ องชาระหนี ้ให้ แก่เจ้ าหนี ้นัน้ ๆ โดยตรง
ข้ อ 5. สมาชิกที่จะขอกู้เงินกู้พิเศษ ต้ องเป็ นสมาชิกในสหกรณ์นี ้ติดต่อกันมาเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึง่ ปี ในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ให้ นบั จากวันรับโอนติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึง่ ปี สาหรับพนักงานของมหาวิทยาลัยหรื อชื่อเรี ยกอื่น ๆ ต้ องเป็ นสมาชิกแล้ วไม่น้อยกว่าสองปี
ข้ อ 6. สมาชิกผู้สง่ คืนเงินกู้พิเศษรายก่อนไม่หมดหรื อไม่ครบ 12 งวด ไม่มีสิทธิ์ก้ เู งินกู้พิเศษราย
ใหม่ เว้ นแต่ในกรณีที่มีความจาเป็ นและมีหนังสือชี ้แจงถึงความจาเป็ นนัน้ และต้ องได้ รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเงินกู้พิเศษด้ วยมติเอกฉันท์ของกรรมการที่เข้ าประชุม
สมาชิกรายหนึง่ ๆ จะมีหนี ้เงินกู้พิเศษได้ เพียงหนี ้เดียว
ข้ อ 7. การให้ เงินกู้พิเศษ ต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการ
ดาเนินการ ผู้เข้ าประชุมพิจารณาคาขอกู้รายนัน้
ข้ อ 8. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้ วินิจฉัยให้ เงินกู้พิเศษนี ้ ทังหนั
้ งสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่นๆ เกี่ยวกับเงินกู้นนได้
ั ้ จดั ทาตามแบบที่กาหนดไว้ โดยครบถ้ วนสมบูรณ์แล้ ว สมาชิกผู้ก้ จู งึ
รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
เพื่อเป็ นทางควบคุมการใช้ จ่ายเงินกู้ให้ เป็ นไปตามความมุง่ หมาย สหกรณ์อาจจ่ายเงิ นกู้พิเศษ
ให้ แก่ผ้ กู ้ เู ป็ นคราวๆ ไป ในเมื่อถึงกาหนดการจ่ายตามความมุง่ หมายแห่งเงินกู้พิเศษนัน้
คณะกรรมการดาเนินการอาจยกเว้ นข้ อกาหนดดังกล่าวในวรรคสองนันได้
้ ในกรณีที่สมาชิกผู้ก้ ู
แสดงให้ เห็นเป็ นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการว่ามีเหตุผลเป็ นพิเศษ
ข้ อ 9. ในเมื่อถึงกาหนดที่ผ้ กู ้ ตู ้ องใช้ จา่ ยเงินกู้พิเศษตามความมุง่ หมาย ผู้ก้ ตู ้ องเสนอรายงานการใช้
จ่ายเงินกู้ตามที่กาหนดไว้ พร้ อมหลักฐานที่มีตอ่ สหกรณ์ทกุ คราว สหกรณ์อาจมอบให้ กรรมการดาเนินการ
หรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควร สอบสวนการใช้ จา่ ยเงินกู้ตามรายงานนันๆ
้ อีกชันหนึ
้ ่ง
ข้ อ 10. ตราบใดที่ผ้ กู ้ ยู งั ส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่หมด จะต้ องยินยอมและอานวยความสะดวกให้
กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นซึง่ ได้ รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้ าตรวจการก่อสร้ างต่อเติมหรื อปรับปรุง
อาคารหรื อทรัพย์สินที่ใช้ เงินกู้นนในเวลาอั
ั้
นสมควรได้ เสมอ
ข้ อ 11. สหกรณ์จะมอบให้ กรรมการดาเนินการหรื อบุคคลอื่นตามที่เห็นสมควรสอบสวนและทา
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้พิเศษ เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณา เป็ นหน้ าที่ของสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้
ข้ อความจริงและความร่วมมือ
หมวด 2
จานวนเงินกู้
ข้ อ 12. จานวนเงินกู้พิเศษที่ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ ูคนหนึง่ ๆ นัน้ ให้ ได้ รับสูงสุดตามจานวนเท่าของ
เงินเดือนที่ได้ รับ ดังนี ้
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(1) เป็ นสมาชิก 12 - 59 เดือน ให้ ก้ ไู ด้ 80 เท่าของเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน 3,000,000.00 บาท
(2) เป็ นสมาชิก 60 เดือนขึ ้นไป ให้ ก้ ไู ด้ 100 เท่าของเงินเดือน
สูงสุดไม่เกิน 5,000,000.00 บาท
ข้ อ 13. จานวนเงินกู้พิเศษซึง่ ให้ แก่สมาชิกผู้ก้ คู นหนึง่ ๆ นันย่
้ อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยคานึงถึงความจาเป็ นและความสามารถในการชาระหนี ้ของสมาชิกนัน้
จานวนเงินกู้ที่จะกู้ได้ นนั ้ หลังจากหักชาระหนี ้สหกรณ์ทกุ ประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ
ที่ต้องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ ว ต้ องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 15 ของเงินได้ รายเดือน แต่ต้อง
ไม่น้อยกว่า 1,000.00 บาท หรื อตามที่กาหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วย การหักเงินเดือนเงิน
บาเหน็จบานาญข้ าราชการเพื่อชาระหนี ้เงินกู้ให้ แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551
หรื อตามประกาศของสหกรณ์ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
หมวด 3
หลักฐานประกอบการกู้เงิน
ข้ อ 14. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้พิเศษ ต้ องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้ รวมทังรายละเอี
้
ยดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เช่น รายการทรัพย์สินและหนี ้สิน รายได้ และ
ค่าใช้ จา่ ย เหตุผลและความจาเป็ นที่ต้องกู้เงินกู้พิเศษ กาหนดการใช้ จา่ ยเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐาน
แห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็ นหลักประกัน
ในกรณีที่ก้ เู งินกู้พิเศษเพื่อการเคหสงเคราะห์ ให้ แสดงแบบรูปและรายการก่อสร้ างหรื อต่อเติมหรื อ
ปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดนิ ที่เสนอเป็ นหลักทรัพย์ค ้าประกัน หรื อสาเนาเอกสาร
เงินกู้ที่ติดภาระจานอง
ในกรณีที่ก้ เู งินกู้พิเศษเพื่อยานพาหนะ ให้ แจ้ งรายการของยานพาหนะ แคตตาล็อกหรื อแบบรูป
รายการและราคาที่จะซื ้อ พร้ อมสัญญาที่ทาไว้
ในกรณีที่ก้ เู งินกู้พิเศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ แจ้ งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ อง เช่น แผนงานประกอบอาชีพนัน้ ๆ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
ในกรณีที่ก้ เู งินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา ให้ แจ้ งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง ดังต่อไปนี ้
ก. สาเนาโครงการศึกษา ฝึ กอบรม บันทึกเหตุผลแสดงความจาเป็ นในการเดินทางไปศึกษา
ฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
ข. หลักฐานการอนุมตั ใิ ห้ ลาไปศึกษาต่อจากต้ นสังกัด
ค. หนังสือเรี ยกเก็บเงินของสถานศึกษา หรื อหลักฐานระบุคา่ ใช้ จา่ ยโดยประมาณ ใน
ต่างประเทศ
ง. เอกสารหลักฐานแสดงสถานะของบุตรที่ต้องการศึกษา
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ในกรณีที่ก้ เู งินกู้พิเศษเพื่อชาระหนี ้ภายนอกหรื อหนี ้นอกระบบ ให้ แจ้ งรายละเอียดและหลักฐานต่าง
ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่พิสจู น์ได้
ข้ อ 15. สมาชิกผู้ขอกู้พิเศษต้ องแสดงรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เป็ นหลักประกัน คือ
(1) สาเนาโฉนดที่ดนิ
(2) ใบประเมินราคาของสานักงานที่ดนิ
(3) สาเนาใบสาคัญจดทะเบียนสมรส
(4) สาเนาทะเบียนบ้ าน
(5) แผนที่ไปที่ดิน
(6) ภาพถ่ายของโรงเรื อน หรื อที่ดนิ
หมวด 4
หลักประกันสาหรั บเงินกู้
ข้ อ 16. การให้ เงินกู้พิเศษ ผู้ก้ ตู ้ องทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้ อ 17. เงินกู้พิเศษที่มีจานวนไม่เกินค่าหุ้นซึง่ ผู้ก้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
แต่ถ้ามีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผ้ กู ้ มู ีอยูใ่ นสหกรณ์ ต้ องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อหลายอย่าง
ดังต่อไปนี ้
(1) อสังหาริมทรัพย์ของตนเองทังหมดหรื
้
อบางส่วนอันปลอดจากภาระจานอง เพื่อจดจานองเป็ น
ประกันเต็มจานวนเงินกู้รายนัน้ โดยต้ องเป็ นไปตามมติของคณะกรรมการดาเนินการ
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้นนั ้ ให้ ถือราคา
ประเมินซึง่ ทางราชการได้ กาหนดไว้ แต่หากราคาอสังหาริ มทรัพย์นนควรมี
ั้
ราคาต่ากว่าหรื อสูง
กว่าราคาประเมินดังกล่าว ให้ อยูใ่ นอานาจวินิจฉัยของคณะกรรมการดาเนินการ
(2) บัญชีเงินฝากในสหกรณ์ หลักทรัพย์รัฐบาล ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็ น
ประกัน จานวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้ อยละเก้ าสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์นนั ้
หมวด 5
เงินงวดชาระหนีส้ าหรั บเงินกู้
ข้ อ 18. เงินงวดชาระหนี ้สาหรับเงินกู้พิเศษ ให้ มีกาหนดดังนี ้
(1) เงินกู้พิเศษตามข้ อ 12 (1) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 300 งวด (25 ปี )
(2) เงินกู้พิเศษตามข้ อ 12 (2) ให้ มีกาหนดไม่เกิน 360 งวด (30 ปี )
การนับเงินงวดชาระหนี ้ให้ นบั แต่วนั ที่ได้ รับเงินกู้ และให้ ส่งชาระตังแต่
้ เดือนที่คิดดอกเบี ้ยเดือนแรก
และต้ องชาระให้ เสร็จสิ ้นก่อนผู้ก้ มู ีอายุครบ 65 ปี บริบรู ณ์ ทังนี
้ ้สมาชิกที่ประสงค์จะกู้เงินและส่งชาระหนี ้
ตามระยะเวลาที่กาหนดนี ้ ต้ องส่งคาขอกู้เงินในขณะที่มีอายุไม่เกิน 55 ปี บริ บรู ณ์
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ข้ อ 19. ให้ คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนดให้ ผ้ กู ้ สู ง่ คืนเงินกู้ เป็ นงวดรายเดือนประเภท
เงินต้ นไม่เท่ากันพร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย เป็ นจานวนกี่งวดก็สดุ แต่จะเห็นเป็ นการสมควรตามฐานะของผู้ก้ แู ละ
จานวนเงินที่ก้ ู แต่ต้องไม่เกินกว่าที่กาหนดไว้ ในข้ อ 18
ในกรณีที่ผ้ กู ้ มู ีคาขอผ่อนเวลาชาระหนี ้เป็ นหนังสือ และคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอนั
สมควรอาจผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี ้ สาหรับเงินกู้พิเศษที่กาหนดไว้ ตามความในวรรคก่อนนัน้
ให้ แก่ผ้ กู ้ คู ราวละหนึง่ หรื อหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี ้รวมกันทังหมดส
้
าหรับเงินกู้พิเศษราย
หนึง่ ๆ ต้ องไม่เกินหกเดือน
ข้ อ 20. การส่งเงินงวดชาระหนี ้เงินกู้ซงึ่ ผู้ก้ ตู ้ องส่งต่อสหกรณ์นนั ้ ให้ สง่ โดยวิธีหกั จากเงินได้ ราย
เดือนของผู้ก้ ู ณ ที่จา่ ย
ให้ ถือว่าเงินงวดชาระหนี ้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ ้นเดือนนันๆ
้
หมวด 6
ดอกเบีย้ เงินกู้
ข้ อ 21. ให้ เรี ยกดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ ไู ด้ ในอัตราไม่เกินร้ อยละ 15 ต่อปี ซึง่ สหกรณ์จะประกาศให้ ทราบ
เป็ นคราวๆ ไป
ข้ อ 22. ดอกเบี ้ยเงินกู้นนั ้ ให้ คดิ เป็ นรายวันตามจานวนต้ นเงินกู้ที่รับไป หรื อต้ นเงินกู้คงเหลือ การ
คิดดอกเบี ้ยเงินกู้ ให้ คดิ ตังแต่
้ วนั ที่สหกรณ์จา่ ยเงินกู้จนถึงวันที่รับชาระคืน เว้ นแต่เงินงวดชาระหนี ้ให้ คิดถึง
วันสิ ้นเดือน
หมวด 7
การควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้
ข้ อ 23. ตราบใดที่สมาชิก ผู้ก้ ยู งั ส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่หมด ตนจะขายหรื อโอนอาคารหรื อที่ดินซึง่ ใช้
ค ้าประกันเงินกู้นนไม่
ั ้ วา่ บางส่วนหรื อทังหมดแก่
้
ผ้ อู ื่นไม่ได้
ข้ อ 24. การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการหรื อเงื่อนไขต่างๆ ของหลักประกัน ภายหลังที่
คณะกรรมการดาเนินการอนุมตั ไิ ปแล้ วจะกระทามิได้ ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงแบบรูป
รายการ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน จึงจะดาเนินการได้
ข้ อ 25. ให้ คณะกรรมการดาเนินการตรวจตราควบคุมให้ เงินกู้ทกุ รายมีหลักประกัน ตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี ้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ อง
จัดการแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้ อ 26. ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือว่าเงินกู้พิเศษเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ ้นเชิง พร้ อมทัง้
ดอกเบี ้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ ไว้ และให้ คณะกรรมการดาเนินการจัดการเรี ยกคืนโดย
มิชกั ช้ า
(1) เมื่อสมาชิกผู้ก้ อู อกจากสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
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(2) เมื่อปรากฎต่อคณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้ก้ นู าเงินกู้ไปใช้ ผิดความมุง่ หมาย หรื อ
ผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในคาขอกู้
(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้ก้ ู
มิได้ จดั การแก้ ไขให้ คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้ างส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่วา่ ต้ นเงินหรื อดอกเบี ้ย เป็ นเวลาถึงสองเดือนติดต่อกัน
หรื อผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ดังว่านันถึ
้ งสามคราว สาหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ
ข้ อ 27. ผู้ก้ ตู ้ องรับผูกพันว่า ถ้ าตนประสงค์จะขอลาออก หรื อโอนจากราชการหรื องานประจาตาม
ข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 32(3) เว้ นแต่ยงั คงเป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้ อบังคับของสหกรณ์ ข้ อ 44 จะต้ องแจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี ้ซึง่ ตนมีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้ เสร็จสิ ้นเสียก่อน แล้ วจึงจะขอ
ลาออกหรื อโอนจากราชการ หรื องานประจานันได้
้
ข้ อ 28. คณะกรรมการดาเนินการทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะพิจารณาเงินกู้ให้ แก่สมาชิกผู้ขอกู้ ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

กาหนดไว้ ณ วันที่ 18 กันยายน 2559
ลงชื่อ
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ
---------------
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