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สาํเนา 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาํกัด 

ท่ี 24/ 2554 

เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงนิกู้ประเภทสามัญเพ่ือการอ่ืน ๆ 

 

ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั ชดุท่ี 38 

ในการประชมุครัง้ท่ี 8 เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2554 มีมตกํิาหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการในการให้เงินกู้

ประเภทสามญัตามระเบียบ วา่ด้วยการให้เงินกู้ประเภทสามญัแก่สมาชิก พ.ศ. 2554  และให้ยกเลิก

ประกาศท่ี 42/2552 เร่ืองหลกัเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้สามญัเพ่ือการอ่ืน ๆ และประกาศท่ี 31/2553 

เร่ืองแก้ไขเพิ่มเตมิ หลกัเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้สามญั เพ่ือการอ่ืนๆ(ฉบบัท่ี1) รวมทัง้มต ิและแนว

ปฏิบตัิอ่ืนท่ีขดัหรือแย้งกบัประกาศฉบบันีเ้ฉพาะท่ีเก่ียวกบัเงินกู้ประเภทสามญัให้ใช้ประกาศนีแ้ทน ตาม

รายละเอียด ดงันี ้

ข้อ 1 การคํานวณสิทธิการกู้  

การคํานวณสิทธิการกู้ เงิน   ให้คํานวณเงินให้กู้แก่สมาชิกแล้ว สมาชิกต้องมีเงินเดือน 

คงเหลือหลงัจากหกัรายการตา่ง ๆ ของสหกรณ์ และรายจา่ยอ่ืน ๆ แล้ว ไมน้่อยกวา่ จํานวนตามท่ี

ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการกําหนด แตต้่องไมน้่อยกวา่ 2,000.-บาท 

ข้อ 2  หลกัประกนัเงินกู้   

สมาชิกคนหนึง่จะเป็นผู้ คํา้ประกนัเงินกู้ประเภทสามญัเพ่ือการอ่ืนๆได้ให้เป็นไปตาม 

ข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี ้

2.1 สมาชิกคํา้ประกนัอยา่งไมมี่จํากดัเพ่ือหนีส้ินเก่ียวกบัเงินกู้ประเภทสามญัรายนัน้ 

2.2 สมาชิกคนหนึง่จะคํา้ประกนัสําหรับเงินกู้ประเภทสามญัเพ่ือการอ่ืน ๆ ได้ไม ่เกิน 4  

สญัญา โดยกําหนดวงเงินกู้และผู้ คํา้ประกนัดงันี ้

วงเงินกู้ ไมเ่กิน 500,000.-บาท ให้มีผู้ คํา้ประกนัอย่างน้อย 1 คน 

วงเงินกู้ เกิน 500,000.-บาท แตไ่มเ่กิน 1,000,000.-บาท ให้มีสมาชิกผู้ คํา้ประกนัอย่าง 

น้อย 2 คน 
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วงเงินกู้ เกิน 1,000,000.-บาท แตไ่มเ่กิน1,500,000.-บาท ให้มีสมาชิกผู้ คํา้ประกนัอยา่ง 

น้อย 3 คน 

วงเงินกู้ เกิน 1,500,000.-บาท แตไ่มเ่กิน 2,000,000.-บาทให้มีสมาชิกผู้ คํา้ประกนัอย่าง 

 

น้อย 4 คน 

ข้อ 3. สมาชิกผู้กู้จะต้องทําประกนัภยัคุ้มครองสินเช่ือ กรณีท่ีผู้กู้ เสียชีวิตจากอบุตัเิหต ุ 

และ/หรือเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง รวมทัง้ในกรณีท่ีผู้กู้ผิดนดัชําระหนีเ้งินกู้ เกิน

กวา่ 2 งวดติดตอ่กนั โดยตกลงยินยอมให้สหกรณ์ในฐานะผู้ให้กู้ เป็นผู้ รับสินไหม เพ่ือชําระหนีแ้ก่สหกรณ์  

กบับริษัทประกนัภยัท่ีสหกรณ์กําหนด โดยกําหนดเง่ือนไขการทําประกนัภยัตามวงเงินกู้  ดงันีคื้อ 

3.1สญัญากู้ ท่ีวงเงินกู้ ไมเ่กิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถ้วน)ให้ผู้กู้ ทําประกนัภยั 

คุ้มครองสินเช่ือจากกรณีท่ีผู้กู้ผิดนดัชําระหนีเ้งินกู้ เกินกว่า 3 งวดตดิตอ่กนั 

3.2 สญัญากู้ ท่ีวงเงินกู้ เกิน 200,000.-บาท(สองแสนบาทถ้วน) ให้ผู้กู้ ทําประกนัภยั 

คุ้มครองสินเช่ือจากกรณีท่ีผู้กู้ผิดนดัชําระหนีเ้งินกู้ เกินกว่า 3 งวดตดิตอ่กนั และประกนัภยัคุ้มครองกรณี

ท่ีผู้กู้ เสียชีวิตจากอบุตัเิหต ุหรือเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรง 

3.3 กรณีท่ีสมาชิกผู้ขอกู้  มีหนีป้ระเภทสามญัค้างชําระอยู่ และมีประกนัภยัสําหรับ 

วงเงินกู้ เดมิอยู่แล้ว ประสงค์จะขอกู้ ใหมเ่กินวงเงินกู้ เดมิ ให้สมาชิกผู้กู้ ทําประกนัภยัเพิ่มตามวงเงินท่ีกู้

ใหม ่  

การชําระคา่เบีย้ประกนัภยั ให้ผู้กู้ ชําระคา่เบีย้ประกนัล่วงหน้าเป็นเวลา 3 ปี ในวนัท่ีรับ 

เงินกู้  โดยสหกรณ์จะนําเงินส่งชําระคา่ประกนัสําหรับปีแรก  สว่นเงินท่ีจะต้องชําระคา่เบีย้ประกนัภยั 

สําหรับปีท่ี 2 และปีท่ี 3 สหกรณ์จะนําเงินดงักลา่ว ฝากเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ทัว่ไปของผู้กู้  เพ่ือ

ชําระคา่เบีย้ประกนัในปีตอ่ไป โดยผู้กู้ ยินยอมให้สหกรณ์ถอนหรือโอนเงินฝากเพ่ือชําระคา่เบีย้ประกนัภยั

ได้ และยินยอมให้สหกรณ์อายดัสิทธิการถอนเงินจํานวนดงักลา่ว 

สําหรับเงินคา่ประกนัท่ีต้องชําระถดัจากปีท่ี 3 สมาชิกผู้กู้ จะต้องนําเงินฝากเข้าบญัชีเงิน 

ฝากหรือยินยอมให้สหกรณ์นําเงินปันผลเข้าบญัชีเงินฝากตามจํานวนคา่ประกนัท่ีต้องชําระ ในปีถดัไป

นบัแตปี่ท่ีทําสญัญากู้  ไปจนกวา่จะชําระหนีเ้สร็จสิน้  

ข้อ 4 การอนมุตัเิงินกู้  ให้คณะกรรมการเงินกู้  หรือผู้ ท่ีคณะกรรมการเงินกู้มอบหมาย เป็นผู้

พิจารณาอนมุตัเิงินกู้  

ข้อ 5 การระบอุตัราดอกเบีย้เงินกู้ ในสญัญาเงินกู้  ให้ระบอุตัราดอกเบีย้อตัราสงูสดุตามท่ีกําหนด

ไว้ในระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้สามญัแก่สมาชิก การเรียกเก็บดอกเบีย้จะเรียกเก็บตามอตัรา
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ดอกเบีย้ท่ี สหกรณ์ประกาศถือใช้เป็นเกณฑ์ เว้นแตก่รณีผิดนดัชําระหนี ้สหกรณ์อาจใช้อตัราดอกเบีย้

สงูสดุตามท่ีระบไุว้ในสญัญากู้ เงิน 

ข้อ 6 การคํานวณดอกเบีย้เงินกู้  เม่ือคํานวณแล้วมีเศษสตางค์ให้ปัดเศษดอกเบีย้เงินกู้ดงันี ้

6.1 เศษสตางค์ตัง้แต ่1 - 24 สตางค์ ให้ปัดเป็น 25 สตางค์ 

6.2 เศษสตางค์ตัง้แต ่26 - 49 สตางค์ ให้ปัดเป็น 50 สตางค์ 

6.3 เศษสตางค์ตัง้แต ่51 - 74 สตางค์ ให้ปัดเป็น 75 สตางค์ 

6.4 เศษสตางค์ตัง้แต ่76 - 99 สตางค์ ให้ปัดเป็น 1 บาท 

ข้อ 7 เงินประจําตําแหนง่ และเงินรายได้อ่ืน ๆ ท่ีจะนํามาคํานวณวงเงินกู้ ได้แก่ 

7.1 เงินประจําตําแหนง่ทางวิชาการ ตําแหนง่ ศาสตราจารย์ , รองศาสตราจารย์ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 

7.2 เงินประจําตําแหนง่วิชาชีพเฉพาะ , ชํานาญการ หรือเช่ียวชาญ 

7.3 เงินประจําตําแหนง่บริหารทัว่ไป ตําแหนง่เลขานกุารคณะ , ผู้ อํานวยการกอง 

7.4 เงินประจําตําแหนง่ของเจ้าหน้าท่ี สหกรณ์ ,สหกรณ์บริการมหาวิทยาลยั 

สงขลานครินทร์ จํากดั และโรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์ 

7.5 คา่ตอบแทนพิเศษ ท่ีได้จากงบประมาณแผน่ดิน 

7.6 เงินรายได้อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากนีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ฯ ท่ีจะ 

พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

ข้อ 8 สมาชิกท่ีนําเงินประจําตําแหนง่ และเงินรายได้อ่ืนๆ มาคํานวณและหกัชําระหนีเ้งินกู้ ต้อง

ปฏิบตัิตามเง่ือนไข ดงันี ้

8.1 สมาชิกต้องแจ้งให้กองคลงัหรือหนว่ยงานต้นสงักดัโอนเงินประจําตําแหนง่เข้าบญัชี  

เงินฝากสหกรณ์เพ่ือใช้หกัชําระหนี ้

8.2 ให้สหกรณ์นําเงินประจําตําแหนง่มาหกัชําระหนีใ้นเบือ้งต้นก่อน หากไมพ่อหกั  

สหกรณ์จะสง่รายการหกัชําระหนีใ้นสว่นท่ีขาดไปยงักองคลงั หรือหน่วยงานต้นสงักดัเพ่ือหกัชําระหนี ้

เหมือนปกติ 

8.3 กรณีเงินรายได้อ่ืน ๆ สมาชิกต้องนําเงินรายได้อ่ืน ๆ เข้าบญัชีเงินฝากสหกรณ์ 

ก่อนวนัจา่ยเงินเดือน และยินยอมให้สหกรณ์หกัชําระหนี ้

ข้อ 9 สมาชิกท่ีกู้ โดยหกักลบลบหนีเ้ดมิ และเปล่ียนประเภทเงินกู้จากเงินกู้พิเศษเป็นเงินกู้สามญั

ไมต้่องชําระหนีเ้งินกู้ เดมิตามหลกัเกณฑ์การกู้ ยืมเงินกรณีท่ีมีหนีเ้ก่า 

ข้อ 10 หลกัเกณฑ์การกู้ ยืมเงินกรณีท่ีสมาชิกท่ีขอกู้ยงัคงมีหนีป้ระเภทสามญัค้างชําระอยู ่มี

เง่ือนไขดงันี ้
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10.1 สมาชิกประสงค์ท่ีจะขอกู้ ยืมเงินใหมไ่ด้ เม่ือชําระหนีม้าแล้วไมน้่อยกวา่ 6 งวด  

และการกู้ครัง้ใหมน่ัน้สมาชิกจะต้องได้รับเงินกู้ ไปไมน้่อยกวา่ 15,000.-บาท 

10.2 ห้ามสมาชิกนําเงินมาชําระหนีเ้พ่ือให้มีสิทธิกู้ เงินครัง้ใหม ่กรณีมีความ 

จําเป็นเดือดร้อน ให้สมาชิกทําบนัทกึเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนมุตัเิป็นราย ๆ ไป 

 

ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี 8 สิงหาคม 2554  เป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 5 สิงหาคม 2554 

 

 

(ลงช่ือ) เมธี  สรรพานิช 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เมธี  สรรพานิช) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลกัเกณฑ์สามญั52+แก้ไข54 


