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ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั 
เร่ือง แก้ไขระเบียบเงินให้กู้แก่สมาชิก 

********* 
 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั ได้พิจารณาแก้ไข
ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามญั และระเบียบว่าด้วยเงินกู้พิเศษ มีผลตัง้แตว่นัท่ี 11 กรกฎาคม 2565 สรุป
สาระส าคญั (ข้อท่ีมีการเปล่ียนแปลง) ดงันี ้

1. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2565 
1.1 ข้อ 8. จ านวนเงนิกู้สามัญท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ นัน้ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท 

และต้องอยู่ในก าหนด ดังต่อไปนี ้
(1) เป็นสมาชิก   12 เดือน แตไ่มเ่กิน   23 เดือน ให้กู้ ได้   5 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน    100,000 บาท 
(2) เป็นสมาชิก   24 เดือน แตไ่มเ่กิน   35 เดือน ให้กู้ ได้ 10 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน    300,000 บาท 
(3) เป็นสมาชิก   36 เดือน แตไ่มเ่กิน   47 เดือน ให้กู้ ได้ 20 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน    500,000 บาท 
(4) เป็นสมาชิก   48 เดือน แตไ่มเ่กิน   59 เดือน ให้กู้ ได้ 30 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน    700,000 บาท 
(5) เป็นสมาชิก   60 เดือน แตไ่มเ่กิน 119 เดือน ให้กู้ ได้ 40 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน 1,000,000 บาท 
(6) เป็นสมาชิก 120 เดือน แตไ่มเ่กิน 179 เดือน ให้กู้ ได้ 50 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน 1,500,000 บาท 
(7) เป็นสมาชิก 180 เดือนขึน้ไป                       ให้กู้ ได้ 60 เทา่เงินเดือน แตไ่มเ่กิน 2,000,000 บาท 
1.2 ข้อ 13. เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิกู้สามัญ ให้มีก าหนดดังต่อไปนี ้

(1) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (1)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน   30 งวด 
(2) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (2)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน   60 งวด 
(3) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (3)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 100 งวด 
(4) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (4)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 150 งวด 
(5) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (5)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 180 งวด 
(6) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (6)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 240 งวด 
(7) เงินกู้สามญัตามข้อ   8 (7)   ให้มีก าหนดไมเ่กิน 240 งวด 
(8) เงินกู้สามญัท่ีมีจ านวนเงินกู้ เกินกวา่จ ากดัในข้อ 8 ให้มีก าหนดไมเ่กิน 240 งวด  

 
 
 



 

 
 

 
 

2. ระเบียบว่าด้วยเงินกู้พเิศษ พ.ศ. 2565 
2.1 ข้อ 5. สมาชิกท่ีจะขอกู้เงินกู้พเิศษ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นีต้ดิต่อกันมาเป็นเวลาไม่

น้อยกว่าสามเดือน รวมถึงในกรณีสมาชิกโอนมาจากสหกรณ์ออมทรัพย์อ่ืน  
2.2 ข้อ 12. จ านวนเงนิกู้พเิศษท่ีให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ นัน้ ให้ได้รับสูงสุดตามจ านวนเท่า

ของเงนิเดือนท่ีได้รับ ดังนี ้
(1) เป็นสมาชิก   3 - 35 เดือน ให้กู้ ได้ 80 เทา่ของเงินเดือน สงูสดุไมเ่กิน 3,000,000.00 บาท 
(2) เป็นสมาชิก 36 - 59 เดือน ให้กู้ ได้ 90 เทา่ของเงินเดือน สงูสดุไมเ่กิน 4,000,000.00 บาท 
(3) เป็นสมาชิก 60 เดือนขึน้ไป ให้กู้ ได้ 100 เทา่ของเงินเดือน สงูสดุไมเ่กิน 5,000,000.00 บาท 

2.3 ข้อ 18. เงินงวดช าระหนีส้ าหรับเงนิกู้พเิศษ ให้มีก าหนดดังนี ้
(1) เงินกู้พิเศษตามข้อ 12 (1) ให้มีก าหนดไมเ่กิน 300 งวด (25 ปี) 
(2) เงินกู้พิเศษตามข้อ 12 (2) ให้มีก าหนดไมเ่กิน 360 งวด (30 ปี) 
(3) เงินกู้พิเศษตามข้อ 12 (3) ให้มีก าหนดไมเ่กิน 360 งวด (30 ปี) 

     การนบัเงินงวดช าระหนีใ้ห้นบัแตว่นัท่ีได้รับเงินกู้  และให้ส่งช าระตัง้แตเ่ดือนท่ีคิดดอกเบีย้เดือนแรก 
และต้องช าระให้เสร็จสิน้ก่อนผู้กู้ มีอายคุรบ 65 ปีบริบรูณ์ ทัง้นีส้มาชิกท่ีประสงค์จะกู้ เงินและสง่ช าระหนี ้
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดนี ้  ต้องสง่ค าขอกู้ เงินในขณะท่ีมีอายไุมเ่กิน 55 ปีบริบรูณ์ 
 
       ประกาศ ณ วนัท่ี 4 กรกฎาคม 2565 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จ ากดั 


