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59CP-พิเศษ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้พเิศษ 

พ.ศ. 2559 
--------- 

อาศยัอ านาจตามความในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  จ ากดั  ข้อ 
13 ถึงข้อ 17 ข้อ 55 (9) และข้อ 81 (3)   ท่ีประชมุคณะกรรมการด าเนินการ ครัง้ท่ี 10/2559 วนัท่ี 18 
กนัยายน 2559   จงึได้ก าหนดระเบียบวา่ด้วยเงินกู้พิเศษ   ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ  1. ระเบียบนีเ้รียกวา่ "ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2559" 
ข้อ  2. ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ข้อ  3. ให้ยกเลิก "ระเบียบวา่ด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2557" 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ  4. เงินกู้พิเศษ มี 5 ประเภท ดงันี ้ 
4.1 เพ่ือการเคหสงเคราะห์ ได้แก่เงินกู้  

(1) เพ่ือก่อสร้างอาคารหรือซือ้ท่ีดนิหรือซือ้ท่ีดนิพร้อมอาคาร เป็นกรรมสิทธ์ิของ
ตนเอง 

(2) เพ่ือตอ่เตมิหรือปรับปรุงอาคาร ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
(3) เพ่ือให้ได้มาซึง่ท่ีดินและหรืออาคารอนัเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
(4) เพ่ือซือ้หรือให้ได้มาซึง่กรรมสิทธ์ิห้องชดุเป็นของตนเอง 

4.2 เพ่ือยานพาหนะ ได้แก่เงินกู้ เพ่ือซือ้หรือเปล่ียนยานพาหนะ เพื่อเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
4.3 เพ่ือสง่เสริมการประกอบอาชีพ ได้แก่   เงินกู้ เพ่ือการลงทนุในการประกอบธุรกิจ เชน่ 

การเกษตร การพาณิชย์ ทัง้นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
4.4 เพ่ือการศกึษา ได้แก่เงินกู้  

(1) ส าหรับสมาชิกเพ่ือการศกึษาตอ่ ฝึกอบรม ดงูาน หรือปฏิบตักิารวิจยั  
ระดบัอดุมศกึษาทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ 

(2) เพ่ือการศกึษาของบตุรสมาชิก ในระดบัอดุมศกึษาหรือเทียบเทา่ทัง้ในประเทศ
และตา่งประเทศ และต้องเป็นบตุรท่ีชอบด้วยกฎหมาย 
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4.5 เพ่ือช าระหนีภ้ายนอกหรือหนีน้อกระบบท่ีพิสจูน์ได้ ทัง้นีเ้ม่ือคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาให้กู้ ได้แล้ว จะต้องช าระหนีใ้ห้แก่เจ้าหนีน้ัน้ ๆ โดยตรง 

     ข้อ  5. สมาชิกท่ีจะขอกู้ เงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีต้ิดตอ่กนัมาเป็นเวลาไมน้่อยกวา่
หนึง่ปี   ในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน ให้นบัจากวนัรับโอนติดตอ่กนัเป็นเวลาไมน้่อย
กวา่หนึง่ปี ส าหรับพนกังานของมหาวิทยาลยัหรือช่ือเรียกอ่ืน ๆ ต้องเป็นสมาชิกแล้วไมน้่อยกวา่สองปี 
     ข้อ  6. สมาชิกผู้สง่คืนเงินกู้พิเศษรายก่อนไมห่มดหรือไมค่รบ 12 งวด ไมมี่สิทธ์ิกู้ เงินกู้พิเศษราย
ใหม ่เว้นแตใ่นกรณีท่ีมีความจ าเป็นและมีหนงัสือชีแ้จงถึงความจ าเป็นนัน้ และต้องได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการเงินกู้พิเศษด้วยมตเิอกฉนัท์ของกรรมการท่ีเข้าประชมุ 

สมาชิกรายหนึง่ๆ จะมีหนีเ้งินกู้พิเศษได้เพียงหนีเ้ดียว 
     ข้อ  7. การให้เงินกู้พิเศษ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไมน้่อยกวา่สามในส่ีของจ านวนกรรมการ
ด าเนินการ ผู้ เข้าประชมุพิจารณาค าขอกู้รายนัน้ 
     ข้อ  8. เม่ือคณะกรรมการด าเนินการได้วินิจฉยัให้เงินกู้พิเศษนี ้ทัง้หนงัสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอยา่งอ่ืนๆ เก่ียวกบัเงินกู้นัน้ได้จดัท าตามแบบท่ีก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบรูณ์แล้ว สมาชิกผู้กู้จงึ
รับเงินกู้จากสหกรณ์ได้ 
     เพ่ือเป็นทางควบคมุการใช้จ่ายเงินกู้ ให้เป็นไปตามความมุง่หมาย สหกรณ์อาจจา่ยเงินกู้พิเศษ
ให้แก่ผู้กู้ เป็นคราวๆ ไป ในเม่ือถึงก าหนดการจา่ยตามความมุง่หมายแหง่เงินกู้พิเศษนัน้ 
     คณะกรรมการด าเนินการอาจยกเว้นข้อก าหนดดงักลา่วในวรรคสองนัน้ได้ ในกรณีท่ีสมาชิกผู้กู้
แสดงให้เห็นเป็นท่ีพอใจคณะกรรมการด าเนินการว่ามีเหตผุลเป็นพิเศษ 
     ข้อ  9. ในเม่ือถึงก าหนดท่ีผู้กู้ ต้องใช้จา่ยเงินกู้พิเศษตามความมุง่หมาย ผู้กู้ ต้องเสนอรายงานการใช้
จา่ยเงินกู้ตามท่ีก าหนดไว้ พร้อมหลกัฐานท่ีมีตอ่สหกรณ์ทกุคราว สหกรณ์อาจมอบให้กรรมการด าเนินการ
หรือบคุคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร สอบสวนการใช้จา่ยเงินกู้ตามรายงานนัน้ๆ อีกชัน้หนึ่ง 
     ข้อ 10. ตราบใดท่ีผู้กู้ยงัสง่คืนเงินกู้พิเศษไมห่มด จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวกให้
กรรมการด าเนินการหรือบคุคลอ่ืนซึง่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจการก่อสร้างตอ่เตมิหรือปรับปรุง
อาคารหรือทรัพย์สินท่ีใช้เงินกู้นัน้ในเวลาอนัสมควรได้เสมอ    
     ข้อ 11. สหกรณ์จะมอบให้กรรมการด าเนินการหรือบคุคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเก่ียวกบัค าขอกู้พิเศษ เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา เป็นหน้าท่ีของสมาชิกผู้ขอกู้ ต้องให้
ข้อความจริงและความร่วมมือ 

หมวด 2  
จ านวนเงนิกู้ 

ข้อ 12. จ านวนเงินกู้พิเศษท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้ คนหนึง่ๆ นัน้ ให้ได้รับสงูสดุตามจ านวนเท่าของ
เงินเดือนท่ีได้รับ ดงันี ้
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(1) เป็นสมาชิก 12 - 59 เดือน ให้กู้ ได้ 80 เทา่ของเงินเดือน  
สงูสดุไมเ่กิน 3,000,000.00 บาท 

(2) เป็นสมาชิก 60 เดือนขึน้ไป ให้กู้ ได้ 100 เทา่ของเงินเดือน 
สงูสดุไมเ่กิน 5,000,000.00 บาท 

ข้อ 13. จ านวนเงินกู้พิเศษซึง่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ยอ่มสดุแตค่ณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร โดยค านงึถึงความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหนีข้องสมาชิกนัน้ 

  จ านวนเงินกู้ ท่ีจะกู้ ได้นัน้ หลงัจากหกัช าระหนีส้หกรณ์ทกุประเภท  เงินสะสมคา่หุ้น  และเงินอ่ืนๆ 
ท่ีต้องสง่ตอ่สหกรณ์และทางราชการแล้ว ต้องมีเงินเหลือไมน้่อยกวา่ร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน แตต้่อง
ไมน้่อยกวา่ 1,000.00 บาท หรือตามท่ีก าหนดในระเบียบกระทรวงศกึษาธิการวา่ด้วย การหกัเงินเดือนเงิน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพ่ือช าระหนีเ้งินกู้ ให้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 
หรือตามประกาศของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

หมวด 3  
หลักฐานประกอบการกู้เงิน 

     ข้อ 14. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินกู้พิเศษ   ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการด าเนินการตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ รวมทัง้รายละเอียดและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง เชน่ รายการทรัพย์สินและหนีส้ิน รายได้และ
คา่ใช้จา่ย เหตผุลและความจ าเป็นท่ีต้องกู้ เงินกู้พิเศษ ก าหนดการใช้จา่ยเงินกู้  รายละเอียดและหลกัฐาน
แหง่ทรัพย์สินท่ีเสนอเป็นหลกัประกนั 
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์  ให้แสดงแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเตมิหรือ
ปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลกัฐานแหง่ท่ีดนิท่ีเสนอเป็นหลกัทรัพย์ค า้ประกนั หรือส าเนาเอกสาร
เงินกู้ ท่ีติดภาระจ านอง  
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือยานพาหนะ ให้แจ้งรายการของยานพาหนะ แคตตาล็อกหรือแบบรูป
รายการและราคาท่ีจะซือ้ พร้อมสญัญาท่ีท าไว้ 
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือสง่เสริมการประกอบอาชีพ ให้แจ้งรายละเอียดและหลกัฐานตา่งๆ ท่ี
เก่ียวข้อง เชน่ แผนงานประกอบอาชีพนัน้ ๆ ประสบการณ์ของตนเก่ียวกบัการประกอบอาชีพ  
     ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือการศกึษา ให้แจ้งรายละเอียดและหลกัฐานตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. ส าเนาโครงการศกึษา ฝึกอบรม บนัทกึเหตผุลแสดงความจ าเป็นในการเดินทางไปศกึษา 
ฝึกอบรม ณ ตา่งประเทศ 

ข. หลกัฐานการอนมุตัใิห้ลาไปศกึษาตอ่จากต้นสงักดั 
ค. หนงัสือเรียกเก็บเงินของสถานศกึษา หรือหลกัฐานระบคุา่ใช้จา่ยโดยประมาณ ใน

ตา่งประเทศ 
ง. เอกสารหลกัฐานแสดงสถานะของบตุรท่ีต้องการศกึษา 
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ในกรณีท่ีกู้ เงินกู้พิเศษเพ่ือช าระหนีภ้ายนอกหรือหนีน้อกระบบ ให้แจ้งรายละเอียดและหลกัฐานตา่ง 
ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีพิสจูน์ได้ 
     ข้อ 15. สมาชิกผู้ขอกู้พิเศษต้องแสดงรายละเอียดและหลกัฐานตา่งๆ ท่ีเป็นหลกัประกนั คือ 

(1) ส าเนาโฉนดท่ีดนิ 
(2) ใบประเมินราคาของส านกังานท่ีดนิ 
(3) ส าเนาใบส าคญัจดทะเบียนสมรส 
(4) ส าเนาทะเบียนบ้าน 
(5) แผนท่ีไปท่ีดิน 
(6) ภาพถ่ายของโรงเรือน หรือท่ีดนิ 

หมวด 4  
หลักประกันส าหรับเงนิกู้ 

     ข้อ 16. การให้เงินกู้พิเศษ ผู้กู้ ต้องท าหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบท่ีก าหนดไว้ 
     ข้อ 17. เงินกู้พิเศษท่ีมีจ านวนไมเ่กินคา่หุ้นซึง่ผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ไมต้่องมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืนอีก 
แตถ้่ามีจ านวนเกินกวา่คา่หุ้นท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ต้องมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) อสงัหาริมทรัพย์ของตนเองทัง้หมดหรือบางสว่นอนัปลอดจากภาระจ านอง เพื่อจดจ านองเป็น
ประกนัเตม็จ านวนเงินกู้ รายนัน้ โดยต้องเป็นไปตามมตขิองคณะกรรมการด าเนินการ 

การประเมินราคาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้นัน้ ให้ถือราคา 
ประเมินซึง่ทางราชการได้ก าหนดไว้ แตห่ากราคาอสงัหาริมทรัพย์นัน้ควรมีราคาต ่ากว่าหรือสงู
กวา่ราคาประเมินดงักล่าว ให้อยูใ่นอ านาจวินิจฉยัของคณะกรรมการด าเนินการ 

(2) บญัชีเงินฝากในสหกรณ์ หลกัทรัพย์รัฐบาล ซึง่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็น
ประกนั จ านวนเงินกู้ ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแหง่คา่ของหลกัทรัพย์นัน้ 

หมวด 5  
เงนิงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

  ข้อ 18. เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้พิเศษ ให้มีก าหนดดงันี ้
(1) เงินกู้พิเศษตามข้อ 12 (1) ให้มีก าหนดไมเ่กิน 300 งวด (25 ปี) 
(2) เงินกู้พิเศษตามข้อ 12 (2) ให้มีก าหนดไมเ่กิน 360 งวด (30 ปี) 

     การนบัเงินงวดช าระหนีใ้ห้นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินกู้  และให้ส่งช าระตัง้แตเ่ดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก 
และต้องช าระให้เสร็จสิน้ก่อนผู้กู้ มีอายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์ ทัง้นีส้มาชิกท่ีประสงค์จะกู้ เงินและสง่ช าระหนี ้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดนี ้  ต้องสง่ค าขอกู้ เงินในขณะท่ีมีอายไุม่เกิน 55 ปีบริบรูณ์  
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     ข้อ 19. ให้คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้    เป็นงวดรายเดือนประเภท
เงินต้นไมเ่ทา่กนัพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็นจ านวนก่ีงวดก็สดุแตจ่ะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้และ
จ านวนเงินท่ีกู้    แตต้่องไมเ่กินกวา่ท่ีก าหนดไว้ในข้อ 18 
     ในกรณีท่ีผู้กู้ มีค าขอผอ่นเวลาช าระหนีเ้ป็นหนงัสือ และคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่มีเหตอุนั
สมควรอาจผอ่นเวลาการสง่เงินงวดช าระหนี ้ส าหรับเงินกู้พิเศษท่ีก าหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนัน้  
ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึง่หรือหลายเดือนก็ได้ แตก่ารผ่อนเวลาเชน่นีร้วมกนัทัง้หมดส าหรับเงินกู้พิเศษราย
หนึง่ๆ  ต้องไมเ่กินหกเดือน 
     ข้อ 20. การสง่เงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ซึง่ผู้กู้ ต้องสง่ตอ่สหกรณ์นัน้ ให้สง่โดยวิธีหกัจากเงินได้ราย
เดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจา่ย 
     ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนีแ้ตล่ะงวดถึงก าหนดสง่ภายในวนัสิน้เดือนนัน้ๆ 

หมวด 6  
ดอกเบีย้เงนิกู้ 

     ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบีย้เงินให้กู้ ได้ในอตัราไมเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี   ซึง่สหกรณ์จะประกาศให้ทราบ
เป็นคราวๆ ไป 
     ข้อ 22. ดอกเบีย้เงินกู้นัน้ ให้คดิเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงินกู้ ท่ีรับไป หรือต้นเงินกู้คงเหลือ การ
คดิดอกเบีย้เงินกู้  ให้คดิตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จา่ยเงินกู้จนถึงวนัท่ีรับช าระคืน เว้นแตเ่งินงวดช าระหนีใ้ห้คิดถึง
วนัสิน้เดือน 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้ 

     ข้อ 23. ตราบใดท่ีสมาชิก ผู้กู้ยงัสง่คืนเงินกู้พิเศษไมห่มด ตนจะขายหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซึง่ใช้
ค า้ประกนัเงินกู้นัน้ไมว่า่บางสว่นหรือทัง้หมดแก่ผู้ อ่ืนไมไ่ด้ 
     ข้อ 24. การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบรูปรายการหรือเง่ือนไขตา่งๆ ของหลกัประกนั ภายหลงัท่ี
คณะกรรมการด าเนินการอนมุตัไิปแล้วจะกระท ามิได้ ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องเปล่ียนแปลงแบบรูป
รายการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน จงึจะด าเนินการได้ 
     ข้อ 25. ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคมุให้เงินกู้ทกุรายมีหลกัประกนั ตามท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบนี ้และเม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลกัประกนัส าหรับเงินกู้ รายใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
     ข้อ 26. ในกรณีใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้  ให้ถือว่าเงินกู้พิเศษเป็นอนัถึงก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง พร้อมทัง้
ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค านงึถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการด าเนินการจดัการเรียกคืนโดย
มิชกัช้า 

(1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ ออกจากสหกรณ์ไมว่า่เพราะเหตใุด ๆ 
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(2) เม่ือปรากฎตอ่คณะกรรมการด าเนินการวา่ ผู้กู้น าเงินกู้ ไปใช้ผิดความมุง่หมาย  หรือ
ผิดเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในค าขอกู้  

(3) เม่ือคณะกรรมการด าเนินการเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกู้ เกิดบกพร่อง   และผู้กู้
มิได้จดัการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4) เม่ือค้างสง่เงินงวดช าระหนีไ้มว่า่ต้นเงินหรือดอกเบีย้  เป็นเวลาถึงสองเดือนติดตอ่กนั 
หรือผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีด้งัวา่นัน้ถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้ รายหนึง่ๆ 

 ข้อ 27. ผู้กู้ ต้องรับผกูพนัวา่   ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือโอนจากราชการหรืองานประจ าตาม
ข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 32(3)   เว้นแตย่งัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามข้อบงัคบัของสหกรณ์ ข้อ 44 จะต้องแจ้ง
เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหนีซ้ึง่ตนมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน แล้วจงึจะขอ
ลาออกหรือโอนจากราชการ หรืองานประจ านัน้ได้ 

ข้อ 28. คณะกรรมการด าเนินการทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะพิจารณาเงินกู้ ให้แก่สมาชิกผู้ขอกู้    ตามท่ี
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

 ก าหนดไว้  ณ วนัท่ี  18 กนัยายน 2559 

 ลงช่ือ  
 (นายธาดาศกัดิ ์  วชิรปรีชาพงษ์) 
          ประธานกรรมการ 

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


