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สาํเนา 

 
ประกาศ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จาํกัด 

ท่ี 49/2552 

เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เงนิกู้พเิศษแบบเงินกู้ประจาํ และแบบเงินกู้หมุนเวียน 

 

 ด้วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  จํากดั  ชดุท่ี36 ในการ

ประชมุครัง้ท่ี  8 วนัท่ี 22 มิถนุายน 2552 มีมติกําหนดหลกัเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้พิเศษแบบเงินกู้ประจํา 

และแบบเงินกู้หมนุเวียน ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2552 และให้ยกเลิก

ประกาศท่ี 73/2549 เร่ือง หลกัเกณฑ์ และวิธีการให้เงินกู้พิเศษแบบเงินกู้ประจํา และแบบเงินกู้หมนุเวียน  มต ิ

และแนวปฏิบตัิอ่ืนท่ีขดัหรือแย้งกบัประกาศฉบบันีเ้ฉพาะท่ีเก่ียวกบัเงินกู้พิเศษให้ใช้ประกาศนีแ้ทน ตัง้แตว่นัท่ี

ประกาศ  ตามรายละเอียด ดงันี ้

ส่วนท่ี 1 

การให้เงินกู้ 

 ข้อ 1.  สมาชิกมีสิทธิกู้พิเศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์ ได้โดยไม่จํากดัวงเงินกู้และให้กู้ เพ่ือการอ่ืน ๆ ได้แต่

ละวตัถปุระสงค์ไม่เกิน 5,000,000.-บาท ทัง้นี ้  ต้องมีเงินเดือนหรือเงินเดือนรวมเงินประจําตําแหน่งคงเหลือ

หลงัจากหกัรายการตา่ง ๆ ของสหกรณ์  และรายจ่ายอ่ืน ๆ แล้ว  ต้องไม่น้อยกว่าจํานวนตามท่ีระเบียบ

กระทรวงศกึษาธิการกําหนด   แตต้่องไมน้่อยกวา่ 2,000.-บาท 

 ข้อ 2.  สมาชิกต้องรับเงินกู้ภายในระยะเวลา 90 วนั   นบัจากวนัท่ีได้รับอนมุตัิให้กู้  ก่อนครบ 90 วนั 

สมาชิกจะขอขยายเวลารับเงินกู้ ได้อีกหนึ่งครัง้   โดยย่ืนคําร้องขอขยายเวลาตอ่คณะกรรมการเงินกู้    และ

จะต้องเสียคา่ธรรมเนียม 100 บาท   ทัง้นีใ้ห้ขยายเวลาได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกู้อนมุตัิ หากเลย

กําหนดเวลาดงักลา่วอีกสมาชิกต้องดําเนินการขอกู้ ใหม ่ 

 ข้อ 3.  การอทุธรณ์การอนมุตัเิงินกู้พิเศษ   ให้ย่ืนอทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการเงินกู้ภายใน 30 วนั 

นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับอนมุตัเิงินกู้  

                     การอทุธรณ์เงินกู้ ท่ีเป็นไปตามระเบียบ   ให้ประธานคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาวินิจฉยั   และ

แจ้งให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบ 
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 ข้อ 4.  การกู้พิเศษแบบหมนุเวียน ให้สมาชิกกู้ ได้เฉพาะ ตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้

          4.1  การกู้ ท่ีใช้เงินฝาก หรือสิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นในสหกรณ์ของตนเอง เป็นประกนั วงเงินกู้

ต้องไมเ่กินร้อยละ 90 ของจํานวนเงินฝาก หรือสิทธิเรียกร้องในคา่หุ้น ณ วนัท่ีขอกู้  หรือ 

          4.2  การกู้ ท่ีใช้ท่ีดนิหรือท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างของตนเองและหรือคูส่มรส เป็นประกนั ตาม

เกณฑ์หลกัประกนัเงินกู้พิเศษ 

                      สมาชิกผู้ ได้รับอนมุตัใิห้กู้ ต้องทําสญัญาตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด จะรับเงินกู้จากสหกรณ์

เทา่ใดก็ได้ภายในวงเงินสญัญา   

 ข้อ 5.  การกู้พิเศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์ซือ้บ้านพร้อมท่ีดิน หรือสร้างบ้านเป็นท่ีอยู่อาศยัของตนเอง

หรือการไถ่ถอนหลกัประกนัเงินกู้ ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือซือ้หรือสร้างบ้านของตนเองจากสถาบนัการเงินอ่ืน เพ่ือใช้

สิทธิดอกเบีย้พิเศษต่ํากว่าดอกเบีย้เงินกู้ประเภทอ่ืน โดยนําบ้านท่ีซือ้ หรือสร้าง หรือไถ่ถอนนัน้มาเป็นประกนั

เงินกู้    โดยมีเง่ือนไขดงันี ้   

  5.1 กู้ ซือ้บ้านพร้อมท่ีดนิเป็นของตนเองและหรือของคูส่มรส 

  5.2 กู้สร้างบ้านเพ่ืออยู่อาศยัในท่ีดนิของตนเองหรือของคูส่มรส 

  5.3 กู้ เพ่ือไถ่ถอนหลกัประกัน เงินกู้ ท่ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือซือ้หรือสร้างบ้านของตนเอง จาก

สถาบันการเงินอ่ืน โดยผู้ กู้ และหรือคู่สมรสต้องมีช่ือเป็นผู้ ถือกรรมสิทธ์ิ หรือครอบครองสิทธ์ิท่ีดินแปลง

หลกัประกนั 

  5.4 หลกัประกนัเงินกู้ตามข้อ 5 สามารถประกนัเงินกู้ ได้ดงันี ้ 

         5.4.1   กรณีกู้ เพ่ือซือ้บ้านพร้อมท่ีดนิท่ีจะซือ้สามารถนํามาเป็นประกนัได้เตม็มลูคา่ของ 

        ท่ีดนิพร้อมบ้านนัน้ (100%) ให้พิจารณาวงเงินอนมุตัโิดยถือเกณฑ์ราคาซือ้ขาย 

        ตามสญัญาซือ้ขาย และราคาประมาณของสหกรณ์      จํานวนใดน้อยกวา่ให้ใช้ 

        จํานวนนัน้ 

          5.4.2   กรณีกู้ เพ่ือสร้างบ้าน  ท่ีดนิพร้อมบ้านท่ีจะสร้าง สามารถนํามาเป็นประกนัเงินกู้ ได้ 

                                           ไมเ่กินร้อยละ 100 ของราคาประมาณของสหกรณ์  

5.4.3 กรณีกู้ เพ่ือไถ่ถอนหลกัประกนั  ท่ีดนิพร้อมบ้านท่ีจะไถ่ถอนนัน้สามารถนํามาเป็น 

ประกนัเงินกู้ ได้ไมเ่กินจํานวนหนีค้งเหลือท่ีค้างอยู่กบัสถาบนัการเงินอ่ืน  แตต้่อง 

            ไมเ่กินร้อยละ 100 ของราคาประมาณของสหกรณ์   จํานวนใดน้อยกวา่ให้ใช้ 

            จํานวนนัน้ผอ่นชําระได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ ฯ วา่ด้วยการให้ 

           เงินกู้แก่สมาชิก  
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 ข้อ 6.  การกู้พิเศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์ซือ้บ้านพร้อมท่ีดิน หรือสร้างบ้านเพ่ือท่ีอยูอ่าศยัของตนเอง

เทา่นัน้ ไมร่วมการไถ่ถอนจากสถาบนัการเงินอ่ืน ภายหลงัท่ีได้ใช้สิทธิการกู้ ในข้อ 5 ไปแล้ว สมาชิกสามารถกู้

พิเศษเพ่ือการเคหสงเคราะห์ได้อีกโดยมีเง่ือนไข ดงันี ้ 

6.1 การกู้พิเศษเพ่ือซือ้บ้านพร้อมท่ีดนิ  หรือสร้างบ้านบนท่ีดนิของตนเองและหรือคูส่มรส 

และใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้  โดยจะต้องมีเอกสารหลกัฐานประกอบครบถ้วนสมบรูณ์ 

25.2 ผอ่นชําระได้ไมเ่กินระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ วา่ด้วยการให้เงินกู้พิเศษแก่

สมาชิก 

 ข้อ 7. สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ   และได้รับบํานาญตามกฎหมายว่าด้วยบําเหน็จบํานาญ 

ข้าราชการจากมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และมิได้ลาออกจากสหกรณ์   ให้มีสิทธิกู้พิเศษได้โดยใช้สิทธิ

เรียกร้องในคา่หุ้น และหรือเงินฝาก และหรือตัว๋สญัญาใช้เงินของตนเองในสหกรณ์เป็นประกนั 

                    สําหรับการใช้สิทธิกู้พิเศษโดยใช้ท่ีดนิ หรือท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างคํา้ประกนันัน้  ให้ใช้สิทธิกู้ ได้

โดยเฉพาะกรณีใช้ท่ีดนิ หรือท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างในเขตพืน้ท่ี ตามท่ีระเบียบฯ และประกาศ เร่ือง หลกัเกณฑ์

และวิธีการให้เงินกู้พิเศษ ฯ ของสหกรณ์กําหนด  ซึง่เป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้  คูส่มรส บตุร พอ่ แม ่ของผู้กู้  และผอ่น

ชําระได้ไมเ่กิน อาย ุ65 ปี 

 

 

ส่วนท่ี 2 

การอนุมัตเิงนิกู้ 

 ข้อ 8.  ผู้ มีอํานาจอนมุตัเิงินกู้ มีดงันี ้

8.1 ผู้จดัการ  ผู้จดัการสาขา พิจารณาอนมุตัไิด้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ วา่ด้วยการให้เงินกู้  

พิเศษแก่สมาชิก พ.ศ. 2552   ข้อ 12.1  12.2 และ ข้อ 12.3  

  8.2  เฉพาะผู้จดัการมีอํานาจพิจารณาอนมุตัเิงินกู้พิเศษ  ดงันี ้

                8.2.1 ในกรณีมีท่ีดนิเป็นประกนัคุ้มวงเงิน และเป็นการขอกู้ ในกรณีปกตใินวงเงินกู้  

             ไมเ่กิน 500,000.-บาท  

                                8.2.2  ในกรณีท่ีสมาชิกกู้ทบในวงเงินกู้ เทา่เดมิ หรือน้อยกวา่เดมิ  ซึง่ใช้ท่ีดนิเดมิ 

              และท่ีดินเป็นประกนัคุ้มวงเงินกู้   แล้วรายงานให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบ   

  8.3   คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนมุตัิตามระเบียบสหกรณ์ฯ   วา่ด้วยการให้เงินกู้  

พิเศษแก่สมาชิก 
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ส่วนท่ี 3 

หลักประกัน 

 

 ข้อ 9.  หลกัประกนัให้เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ วา่ด้วย การให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก สําหรับ

หลกัประกนัท่ีเป็นท่ีดนิให้กําหนดเง่ือนไขเพิ่มเตมิดงันี ้  

  9.1 พืน้ท่ีใน 14   จงัหวดัภาคใต้ นําท่ีดนิมาเป็นประกนัได้ 3 ชนิด  คือ ตราจอง และหรือ 

โฉนด และหรือ น.ส. 3 ก.  สําหรับ น.ส. 3ก. ท่ีนํามาเป็นประกนัเงินกู้นัน้จะต้องมีการเข้าทําประโยชน์ในท่ีดิน

อยา่งตอ่เน่ือง คือมีพืชยืนต้น และหรือพืชล้มลกุ หรือ  น.ส. 3 ก. ท่ีมีการพฒันาแล้ว มีถนนสาธารณะ และไฟฟ้า 

น.ส. 3ก.ท่ีเป็นท่ีรกร้างวา่งเปลา่   สหกรณ์จะประเมินราคาให้ตามหลกัเกณฑ์ข้อ 11.3  

  9.2 พืน้ท่ีในจงัหวดักรุงเทพมหานคร   และจงัหวดัท่ีมีพืน้ท่ีตดิกบักรุงเทพมหานคร (จงัหวดั 

ปริมณฑล) คือจงัหวดั นครปฐม  นนทบรีุ  สมทุรปราการ  สมทุรสาคร  ฉะเชงิเทรา และปทมุธานี และจงัหวดัท่ี

ตดิกบัจงัหวดัปริมณฑล  นําท่ีดนิมาเป็นประกนัได้ 2 ชนิด คือ   ตราจอง  และหรือโฉนด 

  9.3 พืน้ท่ีนอกเหนือจากข้อ 9.1 และ 9.2 ภายในจงัหวดัท่ีมีสนามบนิพาณิชย์ และจงัหวดัท่ีมี 

พืน้ท่ีตดิกนั นําท่ีดินมาเป็นประกนัได้ 2 ชนิด คือ  ตราจอง  และหรือโฉนด ท่ีตัง้อยูใ่นเขตเทศบาลเทา่นัน้ 

 ข้อ 10.  ผู้กู้ ท่ีมิได้นําท่ีดนิของตนเอง และหรือของบพุการี และหรือผู้ สืบสนัดาน และหรือพ่ีน้องร่วมบดิา

มารดาเดียวกนั และหรือคูส่มรส   และหรือบิดามารดาของคูส่มรส มาเป็นประกนัเงินกู้    คณะกรรมการอาจจะ

พิจารณาให้ผู้ครอบครองสิทธ์ิ หรือผู้ ถือกรรมสิทธ์ิเข้าชีแ้จง และให้คํายินยอมการคํา้ประกนัหนีต้อ่ผู้จดัการหรือ

ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือ   พร้อมลงลายมือช่ือให้คํายินยอมก่อนทํานิตกิรรมและรับเงินกู้  

                       ทัง้นีอ้ายขุองผู้ครอบครองสิทธ์ิหรือผู้ ถือกรรมสิทธ์ิในท่ีดนิแปลงหลกัประกนัเงินกู้   ต้องไมเ่กิน 60 

ปีบริบรูณ์นบัแตว่นัท่ีย่ืนคําขอ   ยกเว้นกรณีท่ีผู้ครอบครองสิทธ์ิ   หรือผู้ ถือกรรมสิทธ์ิเป็นบพุการีของผู้กู้  และหรือ

บดิามารดาของคูส่มรส 

 ข้อ 11.  การใช้ท่ีดนิท่ีไมมี่ทางสาธารณประโยชน์เข้าถึงเป็นหลกัประกนัเงินกู้   สหกรณ์มีหลกัเกณฑ์ 

และประเมินราคา ดงันี ้

  11.1 ท่ีดนินัน้จะต้องเป็นกรรมสิทธ์ิของผู้กู้  หรือบิดา หรือมารดาหรือบตุรของผู้กู้  

  11.2 กู้ ได้ไมเ่กินสิทธ์ิการกู้ เงินสามญัของผู้กู้  

  11.3 การประเมินราคาให้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้  หลกัเกณฑ์ใดน้อยกวา่ให้ใช้

หลกัเกณฑ์นัน้ 

   11.3.1 ไมเ่กินร้อยละ 50 ของราคาประเมินของทางราชการ 
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   11.3.2 ไมเ่กินร้อยละ 50 ของหลกัเกณฑ์การประเมินราคาท่ีดนิตามปกติของสหกรณ์  

           (หลกัเกณฑ์ปกตขิองสหกรณ์ คือ ท่ีดนิวา่งเปลา่คํา้ประกนัได้ร้อยละ 60 ของ 

           ราคาประมาณ  ท่ีดนิพร้อมสิ่งปลกูสร้างคํา้ประกนัได้ร้อยละ 80 ของราคา 

           ประมาณ) 

 ข้อ 12. การตรวจท่ีดนิ ผู้ขอกู้  หรือเจ้าของท่ีดนิต้องดําเนินการให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าท่ีในการตรวจ

หมายเลขหมดุท่ีดนิ  หลกัเขต  แนวเขต  จะต้องเตรียมค้นหาไว้ก่อนลว่งหน้า หากการตรวจสอบรายใดมีปัญหา

ไมส่ามารถดําเนินการได้ภายในสามสิบนาที  ให้ยกเลิกการตรวจท่ีดนิรายนัน้  และให้ตรวจสอบใหมเ่ม่ือค้นหา

พบแล้ว 

 ข้อ 13.  การยกเลิกการประกนัอคัคีภยัสิ่งปลกูสร้างท่ีจํานองพร้อมกบัท่ีดนิ   หากท่ีดนิคุ้มวงเงินกู้  ให้ผู้กู้

ท่ีมีความประสงค์ยกเลิก บนัทกึแจ้งความประสงค์ให้ผู้จดัการฝ่ายสินเช่ือพิจารณาและนําเสนอผู้จดัการอนมุตั ิ  

 ข้อ 14.  การกู้กรณีไถ่ถอนท่ีดนิ  ซึง่เป็นหลกัประกนัเงินกู้ของตนเอง  และหรือของบพุการี  และหรือ

ผู้ สืบสนัดาน และหรือพ่ีน้องร่วมบดิามารดาเดียวกนั และหรือของคูส่มรส จากสถาบนัการเงินอ่ืนหรือ โอนซือ้

ขายท่ีดนิ  ซึง่เป็นหลกัประกนัเงินกู้จากบคุคลหรือนิติบคุคล  สหกรณ์จะดําเนินการให้ตามรายละเอียดดงันี ้

  14.1 ให้ผู้กู้ ทําสญัญากู้ ยืมเงินไว้กบัสหกรณ์ฯ และลงลายมือช่ือรับเงินกู้ ให้เรียบร้อย 

  14.2 ในการดําเนินการไถ่ถอน หรือโอนซือ้ขาย ให้ใช้เช็คหรือตัว๋แลกเงิน หรือโอนเงินในนามผู้กู้   

หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิ หรืออาจดําเนินการด้วยวิธีอ่ืนใด หรือยกเลิกการดําเนินการให้อยูใ่นดลุยพินิจของ

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัจิะเห็นเหมาะสม   คา่ใช้จา่ยในการดําเนินการตามข้อนีใ้ห้ผู้กู้ เป็นผู้ รับผิดชอบ 

 ข้อ 15. ในกรณีท่ีมีการกู้ โดยหกักลบลบหนีเ้ดมิ, เปล่ียนแปลงหลกัประกนั, ไถ่ถอนหลกัประกนัออก

บางสว่น, การปลอดจํานองบางสว่น, การแบง่หกัท่ีดนิเป็นทางสาธารณประโยชน์, โอนกรรมสิทธ์ิระหว่างจํานอง 

และการขอดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีอาจเป็นเหตใุห้หลกัประกนับกพร่อง หรือเกิดความเส่ียงกบัสหกรณ์ สหกรณ์จะทํา

การประมาณราคาท่ีดนิใหม่   ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีปฏิบตัขิองสหกรณ์ 

 

ส่วนท่ี 4 

ดอกเบีย้ 

 

 ข้อ 16.  การระบอุตัราดอกเบีย้เงินกู้ ในสญัญาเงินกู้    ให้ระบอุตัราดอกเบีย้อตัราสงูสดุตามท่ีกําหนดไว้

ในระเบียบสหกรณ์ฯ   วา่ด้วยการให้เงินกู้พเิศษแก่สมาชิก   สหกรณ์จะเรียกเก็บดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ท่ี

สหกรณ์ประกาศถือใช้ล่าสดุเป็นเกณฑ์ 
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 ข้อ 17.  การคํานวณดอกเบีย้เงินกู้    เม่ือคํานวณแล้วมีเศษสตางค์ให้ปัดเศษดอกเบีย้เงินกู้ดงันี ้

  17.1 เศษสตางค์ตัง้แต ่1-24 สตางค์ ให้ปัดเป็น 25 สตางค์ 

  17.2 เศษสตางค์ตัง้แต ่26-49 สตางค์ ให้ปัดเป็น 50 สตางค์ 

  17.3 เศษสตางค์ตัง้แต ่51-74 สตางค์ ให้ปัดเป็น 75 สตางค์ 

  17.4 เศษสตางค์ตัง้แต ่76-99 สตางค์ ให้ปัดเป็น 1 บาท 

 

ส่วนท่ี 5 

อ่ืน ๆ 

 

 ข้อ 18. สมาชิกยกเลิกการรับเงินกู้หลงัจากท่ีได้ทํานิติกรรมสญัญาจํานองหลกัประกนัเรียบร้อยแล้ว 

ต้องเสียคา่ปรับครัง้ละ 1,000.-บาท 

 ข้อ 19. เงินประจําตําแหนง่ และเงินรายได้อ่ืนๆ ท่ีจะนํามาคํานวณวงเงินกู้ ได้แก่ 

  19.1 เงินประจําตําแหนง่ทางวิชาการ ตําแหนง่ ศาสตราจารย์, รองศาสตราจารย์   

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  

  19.2 เงินประจําตําแหนง่วิชาชีพเฉพาะ, ชํานาญการ หรือเช่ียวชาญ 

  19.3 เงินประจําตําแหนง่บริหารทัว่ไป   ตําแหนง่เลขานกุารคณะ, ผู้ อํานวยการกอง  

  19.4 เงินประจําตําแหนง่เจ้าหน้าท่ี สหกรณ์, สหกรณ์บริการมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

จํากดั และโรงเรียน มอ.วิทยานสุรณ์ 

  19.5 คา่ตอบแทนพิเศษ ท่ีได้จากงบประมาณแผน่ดิน 

  19.6 เงินรายได้อ่ืน ๆ ท่ีนอกเหนือจากข้อ19.1  19.2  19.3  19.4 และ19.5 ให้อยูใ่นดลุยพินิจ 

           ของคณะกรรมการเงินกู้ฯ ท่ีจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป 

 ข้อ 20 สมาชิกท่ีนําเงินประจําตําแหนง่ และเงินรายได้อ่ืนๆ มาคํานวณ และหกัชําระหนีเ้งินกู้ ต้องปฏิบตัิ

ตามเง่ือนไข ดงันี ้ 

  20.1  สมาชิกต้องแจ้งให้กองคลงัโอนเงินประจําตําแหนง่เข้าบญัชีเงินฝากสหกรณ์ เพ่ือใช้หกั 

ชําระหนี ้

25.2 ให้สหกรณ์นําเงินประจําตําแหนง่มาหกัชําระหนีใ้นเบือ้งต้นก่อน  หากไมพ่อหกั สหกรณ์  

จะสง่รายการหกัชําระหนีใ้นสว่นท่ีขาดไปยงักองคลงัเพ่ือหกัชําระหนีเ้หมือนปกติ 

20.3 กรณีเงินรายได้อ่ืน ๆ สมาชิกต้องนําเงินรายได้อ่ืน ๆ เข้าบญัชีเงินฝากสหกรณ์ก่อนวนั 

จา่ยเงินเดือน  และยินยอมให้สหกรณ์หกัชําระหนี ้
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 ข้อ 21. สมาชิกท่ีกู้ โดยหกักลบลบหนีเ้ดมิ   และเปล่ียนประเภทเงินกู้จากเงินกู้สามญัเป็นเงินกู้พเิศษ 

หรือจากเงินกู้พิเศษเป็นเงินกู้สามญั   ไมต้่องชําระหนีเ้งินกู้ เดมิตามหลกัเกณฑ์การกู้ ยืมเงินกรณีท่ีมีหนีเ้ก่า 

 ข้อ 22. สมาชิกกู้ เงินประเภทพิเศษโดยใช้สิทธิเรียกร้องในคา่หุ้น และหรือเงินฝาก   และหรือตัว๋สญัญา 

ใช้เงินของตนเองเป็นประกนั ให้ใช้เฉพาะสําเนาบตัรประจําตวั 

 ข้อ 23. สมาชิกจะย่ืนกู้พิเศษในขณะท่ียงัคงมีหนีเ้ก่าค้างอยูก็่ได้ตามหลกัเกณฑ์ตอ่ไปนี ้

  23.1 สมาชิกสามารถกู้ ยืมเงินอีกเม่ือใดก็ได้   หากการกู้ครัง้ใหมน่ัน้สมาชิกได้รับเงินกู้ ไป 

ไมน้่อยกวา่ 30,000.-บาท 

  23.2 ห้ามสมาชิกนําเงินมาชําระหนีเ้พ่ือให้มีสิทธิกู้ เงินครัง้ใหม ่  กรณีมีความจําเป็นเดือดร้อน 

ให้สมาชิกทําบนัทกึเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนมุตัเิป็นราย ๆ ไป 

  23.3 กรณีท่ีสมาชิกกู้พิเศษโดยใช้เงินฝาก หรือตัว๋สญัญาใช้เงิน หรือสิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นเป็น 

ประกนัเงินกู้จะย่ืนกู้ อีกเม่ือใดก็ได้ 

 ข้อ 24. สมาชิกท่ีมีหนีเ้งินกู้พิเศษท่ีใช้ท่ีดนิพร้อมบ้านคํา้ประกนั ซึง่ได้กู้มาแล้วไมเ่กิน 5 ปี หากมาย่ืนกู้  

โดยหกักลบลบหนีเ้ดมิใช้หลกัประกนัเดมิ   และไมเ่กินวงเงินกู้ เดมิ     ไมต้่องตรวจหลกัประกนัใหม่ ให้ผู้จดัการมี

อํานาจอนมุตัิ และนําเสนอคณะกรรมการเงินกู้ เพ่ือรับทราบ 

 ข้อ 25. การกู้ ร่วมของสมาชิกท่ีเป็นคูส่มรสในฐานะลกูหนีร่้วมให้ปฏิบตัดิงันี ้

  25.1 สิทธิการกู้ ให้นําสิทธิการกู้ของคูส่มรสแตล่ะคนมารวมกนัเป็นสิทธิการกู้ ร่วม 

  25.2 ระยะเวลาการผอ่นชําระหนี ้  ให้ถือเวลาการผ่อนชําระหนีข้องคูส่มรสท่ีมีระยะเวลาผอ่น 

ชําระหนีน้้อยกว่าเป็นเกณฑ์ กรณีคนใดคนหนึง่ผิดนดัชําระหนี ้ให้ถือเป็นการผิดนดัชําระหนีท้ัง้สญัญา   

 

    ประกาศ ณ วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2552 

 

(ลงช่ือ) บรรเจิด  พฤฒิกิตติ 

(ผู้ชว่ยศาสตราจารย์บรรเจิด  พฤฒิกิตติ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ จํากดั 


