ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
พ.ศ.2565
-----------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด พ.ศ.2556 ข้อ 11 ข้อ
13(3) ข้อ 79(8) และข้อ 107(4) คณะกรรมการด าเนิ น การ ชุ ด ที่ 47 ในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2565 เมื่ อวั น ที่ 18
กรกฎาคม 2565 จึงกาหนดระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ
พ.ศ.2565”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษ พ.ศ.2562
บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ประกาศและคาสัง่ อื่นใดที่กาหนด
ไว้ก่อนในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษตามข้อกาหนดในระเบียบนี้
ข้อ 5 เงินกู้พิเศษมี 4 ประเภท ดังนี้
5.1 เพื่อการเคหะสงเคราะห์
5.2 เพื่อการซื้อยานพาหนะ
5.3 เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
5.4 เพื่อการศึกษา
ให้ถือการให้กู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ เพื่อการซื้อยานพาหนะ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพอยู่ใน
ลาดับก่อนเงินกู้เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามข้อกาหนดในระเบียบนี้
ข้อ 6 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไป มีสิทธิ์จะกู้เงินพิเศษตามข้อ 5 ในวงเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
และสามารถนาเงินประจาตาแหน่งทางวิชาการ เงินค่าตอบแทนหัวหน้างาน และเงินค่าตอบแทนมีลักษณะการจ่ายให้เป็น
รายเดือน และค่าตอบแทนอื่นใดที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขนี้ ให้คณะกรรมการดาเนินการเป็นผู้พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป มาคานวณ
กับเงินได้รายเดือน และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด กาหนด
6.1 ข้าราชการและลูกจ้างประจา
กู้ได้ไม่เกิน
6,000,000 บาท
6.2 ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เปลี่ยนสถานภาพ
“
6,000,000 บาท
6.3 พนักงานมหาวิทยาลัย
“
6,000,000 บาท
6.4 พนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว
“
2,500,000 บาท

1

จานวนเงินกู้พิเศษซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้ คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณา
เห็นสมควร ตามความจาเป็นและความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิกนั้น โดยพิจารณาความสามารถในการ
ชาระหนี้ตลอดอายุสัญญากู้เป็นสาคัญ การกู้เพื่อซื้ออาคารชุดให้พิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกคิดเป็น 80 % ของค่า
อสังหาริมทรัพย์นั้น โดยคิดราคาประเมินที่ออกโดยสานักงานที่ดินที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตั้งอยู่ แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่
กาหนดไว้ใน ข้อ 6
ข้อ 7 สมาชิกผู้ส่งคืนเงินกู้สามัญ ยังไม่แล้วเสร็จ อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้พิเศษ หรือสมาชิกผู้ยังส่งคืนเงินกู้
พิเศษยังไม่แล้วเสร็จ ก็อาจมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้สามัญ หากมีเงินได้รายเดือนพอให้หักชาระหนี้
ข้อ 8 เงินกู้จะถือเป็นเงินกู้พิเศษ และใช้ระยะเวลาส่งคืนตามกาหนดไว้สาหรับ เงิน กู้พิ เศษได้นั้ น ต้องมี
จานวนเกินกว่าจากัด ซึ่งสมาชิกนั้นอาจกู้เงินกู้สามัญจากสหกรณ์ได้
ข้อ 9 การให้ กู้เงิน กู้พิ เศษนั้ นต้ องได้รับคะแนนเสียงเห็ นชอบไม่น้ อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการ
ดาเนินการผู้เข้าประชุมในการพิจารณาคาขอกู้รายนั้น
ข้อ 10 เมื่อคณะกรรมการดาเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษแล้ว ให้ผู้กู้จัดทาหนังสือกู้และเอกสารทาง
กฎหมายอย่างอื่น ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้น ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์และนามายื่นที่สหกรณ์
แล้วสมาชิกผู้กู้จึงรับเงินกู้จากสหกรณ์ได้
ข้อ 11 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษยังไม่แล้วเสร็จ สมาชิกผู้กู้จะต้องยินยอม และอานวยความ
สะดวกให้คณะกรรมการดาเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เข้าตรวจการก่อสร้างต่อเติมหรือ
ปรับปรุงทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ หรือการศึกษาที่ใช้เงินกู้นั้น ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจง
ข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ของคณะกรรมการดาเนินการ
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
ข้อ 12 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นนั้ ได้แก่
12.1 เงินกู้เพื่อการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร สาหรับเป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกผู้กู้เอง
และครัวเรือนตามควรแก่ฐานะ
12.2 เงินกู้เพื่อซื้ออาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน หรือห้องชุดในอาคารชุด หรือซื้อที่ดินและอาคาร
หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้ก่อสร้างอาคาร หรือเพื่อก่อสร้างอาคาร ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารบนที่ดินของตนเองใน
ระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้สาหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของสมาชิกผู้กู้เอง และครอบครัว ตามสมควรแก่ฐานะ
12.3 เงินกู้เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจาเป็นแก่ 12.1 หรือ 12.2
ข้อ 13 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 12 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบที่
กาหนดไว้ รวมทั้ งรายละเอี ย ดและหลั กฐานต่ า ง ๆ ที่ เกี่ย วข้อง เช่ น รายการสิ น ทรัพ ย์ และหนี้ สิ น รายได้ แ ละ
ค่ า ใช้ จ่ า ย การอยู่ อ าศั ย เดิ ม และเหตุ ผ ลความจ าเป็ น ที่ ต้ อ งจั ด ให้ มี ที่ อ ยู่ อ าศั ย เป็ น ต้ น และในกรณี จ าเป็ น
คณะกรรมการดาเนินการอาจจะให้ผู้ขอกู้เสนอแบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร หรือห้อง
ชุดในอาคารชุด รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ ดินที่จะก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งที่ดิน และหรืออาคารหรือห้องชุดในอาคารชุดที่จะซื้อ กาหนดเวลาและราคา สัญญาหรือร่างสัญญาที่
ทาไว้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จานวนเงินซึ่งตนจะออกเอง กาหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกันก็ได้
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แบบรูปและรายการก่อสร้างหรือต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารหรือห้องชุดในอาคารชุด ต้องปฏิบัติให้
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนในสาระสาคัญนั้น สมาชิกผู้กู้ต้อง
แสดงรายละเอียด และหลักฐานการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือรายการดังกล่าว บุคคล ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการนี้ พิจารณาและเห็นชอบ
ในกรณีการกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการปรับปรุงหรือต่อเติมบ้านหรืออาคาร ไม่คิดค่า
เสื่อมราคาของอสังหาริมทรัพย์ นั้น
ข้อ 14 การจ่ายเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ กรณี ใช้สิ่งปลูกสร้างที่จะก่อสร้างตามแบบแปลนเป็น
หลักประกันเงินกู้ ให้จ่ายเงินกู้นั้นแก่ผู้กู้เป็นงวดๆ ตามความเหมาะสมกับสิ่งปลูกสร้างที่กาลังก่อสร้าง หรือได้ก่อสร้างไป
แล้ว โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการดาเนินการ หรือกรรมการที่คณะกรรมการดาเนินการ
มอบหมาย
ข้อ 15 เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่อาศัยของตนเอง
และครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 12 มิให้จัดให้มีขึ้นสาหรับเช่าหรือโอนกรรมสิทธิ์แก่ผู้อื่น
ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ยังไม่แล้วเสร็จ ผู้กู้จะให้เช่าหรือโอนกรรมสิทธิ์
อาคาร ห้องชุดในอาคารชุด หรือที่ดินซึ่งใช้เงินกูน้ ั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้
เงินกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ
ข้อ 16 เงิน กู้พิ เศษเพื่ อซื้อ ยานพาหนะ ต้องเป็น การซื้อ ยานพาหนะของสมาชิกผู้ กู้เองและครอบครัว ซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นชอบว่าเป็นสิ่งจาเป็นและก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกผู้กู้
ข้อ 17 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ในข้อ 16 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบที่
กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบแจ้งเงินเดือน และใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์
พร้อมทั้งสาเนาบัตรประชาชน ใบจองหรือสัญญาซื้อขาย เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
ข้อ 18 สมาชิกผู้กู้เงินพิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการว่าตนมี
ความจาเป็นที่จะต้องมียานพาหนะเพื่อใช้สาหรับตนเองและครอบครัว
ข้อ 19 สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการดาเนินการหรือบุคคลอื่นที่เห็นสมควรสอบสวน และทารายงาน
เกี่ยวกับคาขอกู้พิเศษเพื่อซื้อยานพาหนะ เสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ โดยสมาชิก
ผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริง และรายละเอียดตามความประสงค์ของคณะกรรมการดาเนินการ
เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ข้อ 20 เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้กู้เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกผู้กู้ และ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาและเห็นสมควรว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยให้แก่สมาชิกผู้กู้
ข้อ 21 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 20 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้ งรายละเอียดหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการสิน ทรัพ ย์ และหนี้ สิ น รายได้ และ
ค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียด
แห่งความต้องการเงินกู้ จานวนทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายได้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น กาหนดการ
ใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพนัน้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็น
หลักประกัน
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ข้อ 22 สมาชิ ก ผู้ กู้ เงิ น พิ เศษเพื่ อ การลงทุ น ประกอบอาชี พ ต้ อ งแสดงหลั ก ฐานและรายละเอี ย ดต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการว่าตนจะออกทุนเองเป็นจานวนอย่างน้อยหนึ่งในสี่ของจานวนทั้งหมด ซึ่งต้องการในการ
ลงทุนประกอบอาชีพที่ตนจะกระทานั้น
ข้อ 23 สหกรณ์ จะมอบให้ คณะกรรมการดาเนิน การ หรือบุ คคลอื่นตามที่ เห็ นสมควรสอบสวนและท า
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ เสนอคณะกรรมการดาเนินการเพื่อประกอบการ
พิจารณาก็ได้ โดยสมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามความประสงค์ของคณะกรรมการดาเนินการ
เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา
ข้อ 24 เงิน กู้พิ เศษเพื่ อการศึกษานั้ น ให้ กู้เพื่ อการศึกษาของตนเอง หรือคู่สมรส หรือบุ ต รชอบด้ ว ย
กฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรว่าจะก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกผู้กู้
ข้อ 25 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอคาขอกู้ถึงคณะกรรมการดาเนินการตามแบบ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียด หลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบตอบรับจากสถานศึกษาที่จะไปศึกษา หลักฐาน
การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อจากต้นสังกัด รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะใช้เงินกู้เพื่อการศึกษา รายละเอียด
และหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน
ข้อ 26 สหกรณ์ จะมอบให้ คณะกรรมการดาเนิน การ หรือบุ คคลอื่น ตามที่ เห็ นสมควร สอบสวนและท า
รายงานเกี่ยวกับคาขอกู้พิเศษเพื่อการศึกษาเสนอคณะกรรมการดาเนิน การเพื่ อประกอบการพิจารณาก็ได้ โดย
สมาชิกผู้ขอกู้ต้องให้ข้อเท็จจริงและรายละเอียดตามความประสงค์ของคณะกรรมการดาเนินการ
หลักประกันสาหรับเงินกู้พิเศษ
ข้อ 27 ในการกู้เงินกู้พิเศษนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดไว้ โดย
ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกัน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งหมด ดังนี้
(ก) เป็น อสังหาริมทรัพย์ของตนเองหรือของบุคคลอื่นอันปลอดจากภาระจานองรายอื่น เพื่อจานองเป็น
ประกันเต็มจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
การประเมินราคาอสังหาริมทรัพ ย์เพื่ อเป็ นหลั กประกัน เงินกู้นั้น ให้ถือราคาประเมิน ที่ออกให้ โดย
หน่วยงานราชการ หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็น ห้องชุดในอาคารชุดที่เป็นโครงการก่อสร้างใหม่ และผู้กู้เป็นผู้ซื้อและ
ครอบครองอาจพิ จ ารณาให้ เงิ น กู้ แ ก่ ผู้ กู้ ไ ด้ คิ ด เป็ น หนึ่ ง ร้ อ ยเปอร์ เซ็ น ต์ ข องราคาประเมิ น แต่ ถ้ า หากราคา
อสังหาริมทรัพย์นั้น มีราคาต่ากว่า หรือสูงกว่าราคาประเมินดังกล่าว ให้อยู่ในอานาจวินิ จฉัยของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
(ข) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารซึ่งคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจานาเป็น
ประกันเงินกู้รายนั้น โดยจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของหลักทรัพย์
นั้น
(ค) ในกรณีการซื้ออาคารชุด ผู้กู้ต้องจัดทาการประกันอัคคีภัย เต็มจานวนแห่งค่าอสังหาริมทรัพย์ นั้นตลอด
อายุสัญญา
(ง) ในกรณีการซื้ออาคาร หรืออาคารพร้อมที่ดิน ผู้กู้ต้องทาประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญา
(จ) ที่ดินว่างเปล่า รถยนต์เข้าไม่ถึงไม่รับพิจารณา
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การส่งคืนเงินกู้พิเศษ
ข้อ 28 ผู้กู้เงินกู้พิเศษจะต้องส่งคืนเงินต้นของเงินกู้พิเศษและดอกเบี้ยรวมกันเป็นจานวนงวดรายเดือนๆ ละ
เท่ากัน ดังนี้
ข้าราชการและลูกจ้างประจา
ผ่อนชาระไม่เกิน 25 ปี (300 งวด) อายุไม่เกิน 70 ปี
ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่เปลี่ยนสถานะ ผ่อนชาระไม่เกิน 25 ปี (300 งวด) อายุไม่เกิน 70 ปี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ผ่อนชาระไม่เกิน 25 ปี (300 งวด) อายุไม่เกิน 60 ปี
พนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว
ผ่อนชาระไม่เกิน 20 ปี (240 งวด) อายุไม่เกิน 60 ปี
ข้อ 29 ในกรณีใด ๆ ดังกาหนดตามข้อ 14 และข้อ 15 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร
จากัด เงินกู้พิเศษเป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 30 ให้สหกรณ์ เรียกเก็บดอกเบี้ยเงิน กู้ตามอัตราที่คณะกรรมการกาหนด โดยการประกาศให้ทราบเป็ น
คราวๆ ไป แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
ข้อ 31 ดอกเบี้ยเงินกู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินกู้ที่รับไป หรือต้นเงินกู้คงเหลือ การคิดดอกเบี้ย
เงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่ก่อนวันรับชาระคืน
ประกาศ ณ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565

(ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
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