
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ 

พ.ศ. 2564 
-------------------------- 

 อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาศิลปากร จ ากัด พ.ศ.2556 และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ข้อ 79 (8) และข้อ 107 (4) คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 46  
ในการประชุมครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564  จึงก าหนดระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 
2564 ไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วย
การให้เงินกู้สามัญ  พ.ศ. 2564” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ยกเลิก ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2563 
 บรรดา ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ประกาศและค าสั่งอ่ืนใด ที่ก าหนดไว้
ก่อนระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้  ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 4 การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้น จะให้ได้เฉพาะกรณีเพ่ือการอันจ าเป็นหรือมีประโยชน์
ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยต้องพิจารณาถึงความสามารถในการช าระหนี้ได้ของสมาชิกนั้น  
แต่จะให้กูเ้พ่ือการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งก าไรไม่ได้ 
 ข้อ 5 เงินกู้สามัญตามระเบียบนี้ การให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิก จะให้ได้ในกรณีมีเหตุจ าเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ของสมาชิก แต่ไม่เกินวงเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) สิทธิในการกู้เงินสามัญ  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในข้อ 9      
 คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณา วินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้และในข้อบังคับของสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตาม
ความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 83 เพ่ืออ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกและ
สมาชิกสามารถปฏิบัติได้ 
 ข้อ 6 สมาชิกซึ่งมีสิทธิขอกู้เงินกู้สามัญนั้นต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้  และได้ส่งเงินค่าหุ้น 
ซ่ึงสหกรณ์ได้รับค่าหุ้นติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน 
 ข้อ 7  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญ  ต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
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 ข้อ 8  ค าขอกู้เงินกู้สามัญ ต้องเสนอผ่านการรับรองของผู้บังคับบัญชาหรือเทียบเท่า  แต่
ถ้าผู้ขอกู้เป็นหัวหน้างานหรือเทียบเท่าขึ้นไปก็ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา 
 ข้อ 9  จ านวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น ย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเห็นสมควร  โดยก าหนดเวลาการเป็นสมาชิกและสิทธิในการกู้เงินสามัญตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก(เดือน) กู้ได้จ านวนเงิน (เท่าของเงินเดือน) วงเงินกู้ 

6 – 12 30  

13 – 36 40  

37 – 60 50  

61 – 84 60  

85 – 120 65  

121 – 132 70  

133 ขึ้นไป 80 2,500,000 

 สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญต้องมีค่าหุ้น และใช้ผู้ค้ าประกัน หรือหลักทรัพย์ค้ าประกันตามหลักเกณฑ์

ที่คณะกรรมการด าเนินการจะก าหนด โดยจัดท าเป็นประกาศเป็นคราว ๆ ไป 

    สมาชิกที่กู้เงินเกิน 1,000,000 บาทขึ้นไป ให้ท าประกันคุ้มครองชีวิต ตามความสมัครใจของผู้กู้
โดยมีระยะเวลาคุ้มครองคิดเป็น 50 % ของระยะเวลาในการผ่อนช าระ  
 ในกรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นเกินกว่าจ ากัดซึ่งอาจกู้ได้ตามวรรคก่อน  คณะกรรมการด าเนินการอาจ
ให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของค่าหุ้น ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ 
 ข้อ 10 ถ้าคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้สามัญ
รายการก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จ านวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
จะมีจ านวนเงินต้นเกินกว่าจ านวนเงินที่จ ากัดดังกล่าวในข้อ 9 ไม่ได้  
 ข้อ 11 สมาชิกผู้มีหนี้สินเงินกู้พิเศษ อาจมีสิทธิขอกู้เงินกู้สามัญพิเศษได้โดยต้องมีเงินได้รายเดือน
คงเหลือเป็นไปตามเกณฑ์ และมีเงินเพียงพอที่จะส่งช าระหนี้ได้ตลอดอายุสัญญากู้ โดยให้กู้สามัญพิเศษได้ไม่เกิน 90 
เท่าของวงเงินรายได้คงเหลือตามเกณฑ์ แต่ไม่เกินวงเงิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  
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 ข้อ 12  ในการให้เงินกู้สามัญนั้น  ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์มีเงินทุนที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การขอกู้
อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ดังต่อไปนี้ 
  12.1 เงินกู้ซึ่งถือค่าหุ้นเป็นหลักประกันนั้น ให้ถือเป็นล าดับแรกในการพิจารณาให้กู้ซึ่งมี

หลักประกันอย่างอ่ืน 

  12.2  ในระหว่างเงินกู้ ซึ่งอยู่ในล าดับเดียวกันตามที่กล่าวใน 12.1 นั้น เงินกู้ซึ่งมีจ านวน
น้อยพึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจ านวนมาก เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้จ านวนเงินกู้ที่น ามาเทียบกันนั้นให้คิดรวมทั้งเงินกู้
สามัญและเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ท่ีคงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย 
  ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่ามีเหตุผลพิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่าง
อ่ืนก็ได้ 
   ข้อ 13  เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นของเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือน  
พร้อมดอกเบี้ยเป็นจ านวนงวด ตามที่ผู้กู้เสนอและคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร โดยพิจารณาตามฐานะ
ของผู้กู้ จ านวน และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ทั้งนี้เงื่อนไข และระยะเวลาการผ่อนช าระให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดโดยจัดท าประกาศเป็นคราว ๆ ไป  แต่ต้องไม่เกิน  144 งวด    
   ในกรณีที่สมาชิกใช้บุคคลค้ าประกันร่วมกับหลักทรัพย์หรือหลักทรัพย์อย่างเดียว ให้สามารถผ่อน
ช าระได้ไม่เกิน 240 งวด 
 ส าหรับเงินกู้สามัญพิเศษ ผ่อนช าระไม่เกิน 144 งวด และอายุไม่เกิน 60 ปี ทั้งนี้ถ้าเป็นข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า หรือข้าราชการและลูกจ้างประจ าที่เปลี่ยนสถานภาพ และอายุไม่เกิน  60 ปี 
 

เงินกู้สามัญเพื่อโครงการพิเศษ 
 ข้อ 14  สหกรณ์อาจจัดให้มีเงินกู้สามัญโครงการพิเศษที่เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง
สหกรณ์กับมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือกับหน่วยงานอ่ืน ๆ หรือโครงการที่สหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้นเพ่ือผลประโยชน์
ของสมาชิกและสหกรณ์ 
 ข้อ 15  วงเงินกู้ การส่งคืนเงินกู้ หลักประกันส าหรับเงินกู้ และข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษให้คณะกรรมการด าเนินการเป็นผู้ก าหนด  โดยไม่นับรวมกับวงเงินกู้ในข้อ 9 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ 
 ข้อ 16  ให้สหกรณ์เรียกดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิกทุกประเภท ตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
ก าหนด โดยการประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15  ต่อปี 
 ข้อ 17  ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินกู้ที่ได้รับไป หรือต้นเงินกู้ คงเหลือ  
การคิดดอกเบี้ยเงินกู้ให้คิดตั้งแต่วันที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้จนถึงวันที่ก่อนวันรับช าระคืน 
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หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

 ข้อ 18  การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนดไว้ 
 ข้อ 19 นอกจากผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ตามข้อ 18 แล้ว  ผู้กู้เงินกู้สามัญต้องจัดให้มีหลักประกัน
การกู้อย่างอ่ืนอีก หากว่าเงินกู้สามัญรายนั้น   โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี  หรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อน
ของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่(ถ้ามี) ก็ดี  มีจ านวนเกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ 
 ข้อ 20 หลักประกันอย่างอ่ืนนั้น ได้แก่ การประกันด้วยบุคคล หรือทรัพย์สินอื่นเป็นต้น ดังนี้ 
 20.1  การค้ าประกันด้วยบุคคล  โดยผู้กู้เป็นผู้จัดหาผู้ค้ าประกันซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน เพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายนั้นในส่วนที่เกิน
กว่าค่าหุ้นของผู้กู้ เว้นแต่ว่า ถ้าผู้กู้มีหนี้สามัญรายก่อนเหลืออยู่ด้วยผู้ค้ าประกันจะต้องค้ าประกันเพ่ือหนี้สิน
เกี่ยวกับเงินกู้สามัญรายใหม่นั้นทั้งหมด  
  เพ่ือความม่ันคงในการให้เงินกู้ คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้ า
ประกันมากกว่าคนหนึ่งได้    
  สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้ในเวลาเดียวกันเกินกว่าห้าคน (สัญญา)  
มิได้  เว้นแต่จะค้ าประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด ซึ่งสามารถค้ า
ประกันได้อีก 1 คน(สัญญา)  เท่านั้น  และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้ าประกันเกินกว่า
สิทธิของตนในการกู้เงินสามัญในข้อ 9 ไม่ได ้
  เมื่อผู้ค้ าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอ่ืน หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นว่าไม่สมควรหรือไม่อาจที่จะเป็นผู้ค้ าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้มีสมาชิกอ่ืนซึ่ ง
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเป็นผู้ค้ าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการ
ด าเนินการก าหนด 
  การที่สมาชิกผู้ค้ าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุด
พ้นจากการค้ าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ า
ประกันแทน 
  20.2 การค้ าประกันด้วยทรัพย์สิน โดยผู้กู้น าบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์มาเป็น
หลักทรัพย์ค้ าประกัน  สหกรณ์จะยึดบัญชีเงินฝากรักษาไว้ที่สหกรณ์ หรือผู้กู้จัดหาอสังหาริมทรัพย์ อันได้แก่ 
บ้าน ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุดในอาคารชุดที่มีการท าประกันอัคคีภัยเต็มจ านวนราคาของ
อสังหาริมทรัพย์ นั้น ซึ่งปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน  น าไปจดทะเบียนจ านองเป็นประกันเต็มจ านวน
เงินกู้รายนั้นให้แก่สหกรณ์ โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้น
ของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบแห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น 
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การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
 ข้อ 21 ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่ก าหนด
ไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่องผู้กู้จะต้อง
จัดการแก้ไขให้คืนดี ในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
 ข้อ 22 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้  และให้คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียก
คืนโดยมชิักช้า 
 22.1  เมื่อสมาชิกผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด 
   22.2  ในกรณีที่ผู้กู้ได้ลาออกจากราชการ หรือ พ้นจากการปฏิบัติงาน หรือเปลี่ยน
สถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรับเงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ให้น าเงินบ านาญหรือบ าเหน็จมาช าระ
หนี้สินที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ 
 22.3 เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น 
 22.4 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้
มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดี ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 
            22.5  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองเดือน
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว ส าหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ 
 ข้อ 23 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดชอบช าระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถช าระหนี้นั้นโดย
สิ้นเชิงได้  เมื่อผู้ค้ าประกันร้องขอคณะกรรมการด าเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้ าประกันเป็นงวดราย
เดือน  จนเสร็จตามที่ผู้กู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ก็ได้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร 
 ข้อ 24  ผู้กู้ก็ดี  ผู้ค้ าประกันก็ดี  ต้องรับผูกพันว่า  ถ้าตนประสงค์จะขอลาออก หรือโอนย้ายจาก
ราชการ หรืองานประจ าตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ข้อ  32 (2) จะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน เว้นแต่สมาชิก
ดังกล่าว  ถ้ายังมิได้ลาออกจากสหกรณ์ ยังคงให้สิทธิการกู้ได้ 90 % ของค่าหุ้นที่ตนมีอยู่  และหรืออยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการที่จะพิจารณาเห็นสมควร โดยค านึงถึงความจ าเป็น และความสามารถในการช าระหนี้
ของสมาชิก 

ประกาศ  ณ  วันที่   1  มิถุนายน   พ.ศ.   2564 
 

                                                                 
                   (นายสมบัติ  มุกดา) 
            รองประธานกรรมการ  ท าการแทน 
                    ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศลิปากร  จ ากัด 


