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59พิเศษบ ำนำญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ำกดั 
ระเบียบว่าด้วยเงนิกู้พเิศษเพ่ือสมาชิกท่ีรับบ านาญ โอนหรือย้าย 

พ.ศ. 2559 
-------------- 

อำศยัอ ำนำจตำมควำมในข้อบงัคบัสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลยัศรีนครินทรวิโรฒ   จ ำกดั ข้อ 13 
ถึงข้อ 17 ข้อ 55(9) และข้อ 81(3)   ท่ีประชมุคณะกรรมกำรด ำเนินกำร ครัง้ท่ี 11/2559 วนัท่ี 9 ตลุำคม 2559 

จงึก ำหนดระเบียบวำ่ด้วยกำรให้เงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย ไว้ดงัตอ่ไปนี ้
ข้อ  1.  ระเบียบนีเ้รียกว่ำ "ระเบียบว่ำด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย พ.ศ. 2559" 
ข้อ  2.  ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 พศจิกำยน พ.ศ. 2559 
ข้อ  3.  ให้ยกเลิกระเบียบวำ่ด้วยเงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย พ.ศ. 2553 

หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ  4.  เงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย ได้แก่ เงินกู้ ท่ีสหกรณ์ให้แก่สมำชิกท่ี โอนหรือย้ำย 
หรือออกจำกงำนประจ ำ โดยไมมี่ควำมผิดตำมข้อบงัคบัข้อ 44 

ข้อ  5.  เงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย อำจให้กู้ ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เห็นสมควร 

ข้อ  6.  สมำชิกท่ีซึง่อำจได้รับเงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย มีข้อก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้
(1) เป็นสมำชิกท่ีโอน หรือย้ำย หรือออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำ 
(2) รับเงินเดือนประเภทบ ำนำญ 

ข้อ  7.  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย แก่สมำชิกท่ียงั
สง่คืนเงินกู้ประเภทอ่ืนไมเ่สร็จก็ได้ ทัง้นีจ้ ำนวนเงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย ของ
สมำชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ ในเวลำใดเวลำหนึง่ต้องไมเ่กินจ ำนวนต้นเงิน ท่ีก ำหนดในข้อ 10 

ข้อ  8.  ในกำรกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย นัน้ ถ้ำปรำกฎวำ่สหกรณ์มีเงินทนุท่ีจะให้กู้ ได้ไมพ่อ 
แก่กำรขอกู้อนัมีลกัษณะพงึให้กู้นัน้ทกุรำย ให้ถือล ำดบัในกำรพิจำรณำให้เงินกู้  ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) เงินกู้ซึง่ขอกู้ ไมเ่กินจ ำนวนมลูคำ่หุ้นท่ีช ำระแล้ว  พงึให้ในล ำดบัก่อนเงินกู้ซึง่มีหลกัประกนัอย่ำงอ่ืน 
(2) เงินกู้  ซึง่ถือเอกสำรกำรฝำกเงินในสหกรณ์เป็นหลกัประกนันัน้ หำกไมเ่กินร้อยละเก้ำสิบของเงิน

ฝำก พงึให้กู้ ได้ทนัที 
(3) ในระหวำ่งเงินกู้  ซึง่อยูใ่นล ำดบัเดียวกนั  ตำมท่ีกลำ่ว ใน (1) นัน้ เงินกู้ซึง่มีจ ำนวนน้อยพงึให้ก่อน

เงินกู้ซึง่มีจ ำนวนมำก 
ทัง้นี ้เว้นแตใ่นกรณีท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นว่ำมีเหตผุลพิเศษ จะวินิจฉยัเป็นอย่ำงอ่ืนก็ได้ 
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ข้อ  9.  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร มีอ ำนำจพิจำรณำวินิจฉยัให้เงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญโอนหรือ 
ย้ำย แก่สมำชิกได้ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบนี ้และในข้อบงัคบัของสหกรณ์ 

หมวด 2 
จ านวนเงนิกู้ 

ข้อ 10.  จ ำนวนเงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย ท่ีให้แก่สมำชิกผู้กู้คนหนึง่ๆ นัน้ ต้องอยูใ่น 
ก ำหนดดงัตอ่ไปนี ้

(1) สมำชิกท่ีรับเงินบ ำนำญ ซึง่สหกรณ์สำมำรถหกั ณ ท่ีจำ่ยได้ ให้กู้ ได้ไมเ่กิน 80 เทำ่ของเงินบ ำนำญ
ของสมำชิก แตท่ัง้นีต้้องอยูภ่ำยในจ ำกดัไมเ่กิน 2,000,000 บำท 

ในกรณีท่ีสมำชิกมีคำ่หุ้นอยู่ในสหกรณ์นี ้เกินกวำ่จ ำกดั ซึ่งอำจกู้ ได้ตำมวรรค  ก่อน  
คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจให้เงินกู้แก่สมำชิกนัน้ ได้ไม่เกินร้อยละเก้ำสิบของคำ่หุ้นและหรือเงิน
ฝำกท่ีสมำชิกนัน้ มีอยูใ่นสหกรณ์ 

(2) สมำชิกท่ีมิใชต่ำมข้อ (1)  ให้กู้ ได้ไมเ่กินร้อยละเก้ำสิบแหง่คำ่หุ้นและหรือเงินฝำกท่ีสมำชิกนัน้มีอยู่
ในสหกรณ์ 

ข้อ 11.  จ ำนวนเงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย ซึง่ให้แก่สมำชิกผู้กู้หนึง่ๆ นัน้ยอ่มสดุ 
ตค่ณะกรรมกำรด ำเนินกำร พิจำรณำเห็นสมควรตำมควำมจ ำเป็น แตต้่องไมเ่กินวงเงิน ท่ีก ำหนดไว้ใน
ข้อ 10 จ ำนวนเงินกู้ ท่ีจะกู้ ได้นัน้ หลงัจำกหกัช ำระหนีส้หกรณ์ทกุประเภท เงินสะสมคำ่หุ้น และเงินอ่ืนๆ 
ท่ีต้องสง่ตอ่สหกรณ์และทำงรำชกำรแล้ว ต้องมีเงินเหลือไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 15 ของเงินได้รำยเดือน แต่
ต้องไมน้่อยกวำ่ 1,000 บำท และต้องเป็นไปตำมท่ีก ำหนดในระเบียบกระทรวงศกึษำธิกำรวำ่ด้วยกำร
หกัเงินเดือนเงินบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำรเพ่ือช ำระหนีเ้งินกู้ ให้แก่สวสัดิกำรภำยในส่วนรำชกำรและ
สหกรณ์ พ.ศ.2551 และตำมประกำศของสหกรณ์ท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

หมวด 3 
หลักฐานประกอบการกู้เงิน 

ข้อ 12. สมำชิกผู้ประสงค์ขอกู้ เงินเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย   จะต้องมีหลกัประกนัตำม ข้อ 14(1)   
ต้องเสนอค ำขอกู้ถึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรตำมแบบท่ีก ำหนดไว้   รวมทัง้รำยละเอียดและหลกัฐำน
ตำ่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง คือ 
(1) ส ำเนำโฉนดท่ีดนิ 
(2) ใบประเมินรำคำของส ำนกังำนท่ีดนิ 
(3) ส ำเนำใบส ำคญัจดทะเบียนสมรส 
(4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 
(5) แผนท่ีไปท่ีดิน 
(6) ภำพถ่ำยของโรงเรือน หรือท่ีดนิ 

หมวด 4 
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หลักประกันส าหรับเงินกู้ 
ข้อ 13.  กำรให้เงินกู้ เพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย ผู้กู้ ต้องท ำหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตำมแบบท่ี

ก ำหนด 
ข้อ 14.  เงินกู้พิเศษเพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย   ท่ีมีจ ำนวนไมเ่กินคำ่หุ้นซึง่ผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ก็ไม่
ต้องมีหลกัประกนัอยำ่งอ่ืนอีก แตถ้่ำมีจ ำนวนเกินกวำ่คำ่หุ้นท่ีผู้กู้ มีอยูใ่นสหกรณ์ ก็ต้องมีหลกัประกนัอยำ่งใด
อยำ่งหนึง่หรือหลำยอยำ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) อสงัหำริมทรัพย์ของตนเองหรือของบคุคลอ่ืนอนัปลอดจำกภำระจ ำนอง เพื่อจดจ ำนองเป็นประกนั
เตม็จ ำนวนเงินกู้ รำยนัน้  โดยต้องเป็นไปตำมมตขิองคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

กำรประเมินรำคำอสงัหำริมทรัพย์เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้นัน้ให้ถือรำคำประเมินซึง่ทำงรำชกำรได้
ก ำหนดไว้   แตห่ำกรำคำอสงัหำริมทรัพย์นัน้ควรมีรำคำต ่ำกวำ่หรือสงูกวำ่รำคำประเมินดงักลำ่ว ให้อยูใ่น
อ ำนำจวินิจฉยัของคณะกรรมกำรด ำเนินกำร 

(2) บญัชีเงินฝำกในสหกรณ์ หลกัทรัพย์รัฐบำล ซึง่คณะกรรมกำรด ำเนินกำร เห็นสมควรจ ำน ำเป็น
ประกนั  โดยจ ำนวนเงินกู้สว่นเกินกว่ำคำ่หุ้นของผู้กู้  ต้องอยูภ่ำยในร้อยละเก้ำสิบแหง่คำ่ของ
หลกัทรัพย์นัน้ 

หมวด 5 
เงนิงวดช าระหนีส้ าหรับเงินกู้ 

ข้อ 15. เงินงวดช ำระหนีส้ ำหรับเงินกู้ เพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำยนัน้   ให้มีก ำหนดไมเ่กิน 180 งวด 
นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินกู้  สง่ช ำระตัง้แตเ่ดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก 

ข้อ 16.  ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรพิจำรณำก ำหนดให้ผู้กู้สง่คืนเงินกู้  เพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย 
เป็นงวดรำยเดือน ประเภทเงินต้นไมเ่ทำ่กนัพร้อมด้วยดอกเบีย้ เป็นจ ำนวนก่ีงวดก็สดุแตจ่ะเห็นเป็นกำร
สมควรตำมฐำนะผู้กู้และจ ำนวนเงินกู้  แตต้่องไมเ่กินกว่ำท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 14 

ในกรณีท่ีผู้กู้ มีค ำขอเป็นหนงัสือ  และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นวำ่มีเหตอุนัสมควร 
ผอ่นผนัเป็นพิเศษ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรอำจจะผ่อนเวลำกำรสง่เงินงวดช ำระหนีส้ ำหรับเงินกู้ เพ่ือ
สมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย ท่ีก ำหนดไว้ตำมควำมในวรรคก่อนนัน้ให้แก่ผู้กู้ครำวละหนึง่หรือ
หลำยเดือนก็ได้  แตก่ำรผอ่นเวลำเชน่นีร้วมกนัทัง้หมดส ำหรับเงินกู้ เพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือ
ย้ำย รำยหนึง่ๆ ต้องไมเ่กินหกเดือน 

ข้อ 17.  กำรสง่เงินงวดช ำระหนีเ้งินกู้  ซึง่ผู้กู้ ต้องสง่ตอ่สหกรณ์นัน้ ให้สง่โดยวิธีหกัจำกเงินบ ำนำญของผู้กู้  ณ ท่ี
จำ่ย 

ให้ถือว่ำเงินงวดช ำระหนีแ้ตล่ะงวดถึงก ำหนดสง่ภำยในวนัสิน้เดือนนัน้ ๆ 
หมวด 6 

ดอกเบีย้เงนิกู้ 
 ข้อ 18. ให้เรียกดอกเบีย้เงินให้กู้ ได้ในอตัรำไมเ่กินร้อยละ 15 ตอ่ปี   ซึง่สหกรณ์จะประกำศให้ทรำบเป็นครำวๆ 
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ไป หำกมีกำรเปล่ียนแปลง 
ประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินให้กู้แก่สมำชิก ฉบบัท่ียงัถือใช้อยู ่ตัง้แตว่นัท่ี 1 กนัยำยน 2555 

ประกำศ ณ วนัท่ี 27 สิงหำคม 2555 
ข้อ 19. ดอกเบีย้เงินกู้นัน้ ให้คดิเป็นรำยวนัตำมจ ำนวนต้นเงินกู้ ท่ีรับไปหรือต้นเงินกู้คงเหลือ กำรคิดดอกเบีย้

เงินกู้  ให้คิดตัง้แตว่นัท่ีสหกรณ์จำ่ยเงินกู้จนถึงวนัท่ีรับช ำระคืน เว้นแตเ่งินงวดช ำระหนีใ้ห้คดิถึงวนัสิน้
เดือน 

หมวด 7 
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงนิกู้ 

ข้อ 20. ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรตรวจตรำควบคมุให้เงินกู้ทกุรำยมีหลกัประกนั ตำมท่ีก ำหนดไว้ในระเบียบ
นี ้และเม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นวำ่หลกัประกนัส ำหรับเงินกู้ รำยใดเกิดบกพร่อง ผู้กู้จะต้อง
จดักำรแก้ไข ให้คืนดีภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 

ข้อ 21.  ในกรณีใดๆ ดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือวำ่เงินกู้ เพ่ือสมำชิกท่ีรับบ ำนำญ โอนหรือย้ำย เป็นอนัถึงก ำหนดสง่คืน 
โดยสิน้เชิงพร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค ำนงึถึงก ำหนดเวลำท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเรียกคืนโดยมิชกัช้ำ 

(1) เม่ือสมำชิกผู้กู้ออกจำกสหกรณ์ไมว่ำ่เพรำะเหตใุด ๆ 
(2) เม่ือปรำกฎตอ่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรวำ่ผู้กู้น ำเงินกู้ ไปใช้ผิดควำมมุง่หมำย หรือผิดเง่ือนไข

ท่ีระบไุว้ในค ำขอกู้  
(3) เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรเห็นวำ่หลกัประกนัส ำหรับเงินกู้ เกิดบกพร่อง ผู้กู้มิได้จดักำรแก้ไข

ให้คืนดีภำยในระยะเวลำท่ีคณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
(4) เม่ือค้ำงสง่เงินงวดช ำระหนี ้(ไมว่ำ่ต้นเงินหรือดอกเบีย้) เป็นเวลำถึงสองเดือนติดตอ่กนั หรือผิด

นดักำรสง่เงินงวดช ำระหนีด้งัวำ่นัน้ถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้ รำยหนึง่ 
ข้อ 22.  ผู้กู้ ต้องรับผกูพนัว่ำ ถ้ำตนประสงค์จะขอออกจำกสมำชิกสหกรณ์ ตำมข้อบงัคบัของสหกรณ์ข้อ 32(3)  

จะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทรำบ และจดักำรช ำระหนีซ้ึง่ตนมีอยูต่อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้เสียก่อน
แล้วจงึจะขอออกจำกสมำชิกสหกรณ์ได้ 

ข้อ 23. คณะกรรมกำรด ำเนินกำรทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะพิจำรณำเงินกู้ ให้แก่สมำชิกผู้ขอกู้    ตำมท่ีคณะกรรมกำร
พิจำรณำเห็นสมควร 

 ก ำหนดไว้  ณ วนัท่ี  9 ตลุำคม 2559 

 ลงช่ือ  

  (นายธาดาศกัด์ิ   วชิรปรีชาพงษ์) 
         ประธานกรรมการ  


