
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

วาดวยการใหเงินกูสามัญเพื่อการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

  โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด   

วาดวยการใหเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๕๔   

 อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกัด ขอ ๗๙ (๘)  

และขอ  ๑๐๗ (๑๐)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกดั  

ชุดท่ี ๑๖ คร้ังท่ี  ๑๒/๒๕๕๓ เมื่อวันท่ี  ๒๕  พฤษภาคม  ๒๕๕๔  มีมตใิหกําหนดระเบียบขึ้น  ดงัตอไปน้ี  

 ขอ  ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกดั  วาดวยการให

เงินกูสามัญเพ่ือการศกึษา   พ.ศ.  ๒๕๕๔”  

  ขอ  ๒. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๕๔  เปนตนไป 

 ขอ  ๓. บรรดาระเบียบ ประกาศ คําส่ัง มติ และขอตกลงอ่ืนใดในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัด  

หรือแยงกับระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 
 

หมวด  ๑ 

ขอกําหนดท่ัวไป 
 

  ขอ  ๔. ในระเบียบน้ี 

    “สหกรณ”    หมายถงึ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

   “คณะกรรมการ”    หมายถงึ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

  “ประธานกรรมการ” หมายถงึ ประธานกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

  “ผูจัดการ”    หมายถงึ ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   

       จํากดั 

  “สมาชกิ”    หมายถงึ สมาชิกสามัญสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

       เฉลิมพระเกียรติ  จํากดั 

  “เงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา”  หมายถงึ เงินกูประเภทสามญัอันมวีัตถุประสงคเพ่ือนําไปใชเปนคาใชจาย 

       ในการศึกษาของสมาชิก 

 ขอ  ๕.  กรณีอ่ืนใดท่ีระเบียบวาดวยการใหเงินกูสามัญเพ่ือการศกึษามิไดกําหนดไวเกีย่วกับการใหกู  การค้ําประกัน  

และการชาํระหน้ีเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  ใหปฏิบัติตามระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

จํากดั   วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู   พ.ศ. 2553  และแกไขเพ่ิมเตมิในสวนท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 ขอ  ๖. สมาชกิผูประสงคจะขอกูเงิน ตองยื่นคําขอกูตามแบบพรอมรายละเอียด  และหลักฐานตาง ๆ ตามท่ีสหกรณ

กําหนดไว 
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หมวด  ๒ 

การใหกู 
 

 ขอ  ๗. ใหคณะกรรมการเงินกูเปนผูพิจารณาวินิจฉัยเงินกูประเภทน้ี  แลวนําเสนอคณะกรรมการดําเนินการ 

เพ่ือพิจารณาอนุมตั ิ

 ขอ  ๘. วงเงินกูเพ่ือการศึกษาแยกจากวงเงินกูสามัญ  โดยกําหนดวงเงินในแตละระดับ ดงัน้ี 

  (๑)  ระดับประกาศนียบัตรวชิาชพีชั้นสูง  วงเงินกูไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

          หรือการอบรมระยะส้ัน  

   (๒)  ระดับปริญญาตรี (ตอเน่ือง)   วงเงินกูไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  (๓)  ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร  ๔  ป ) วงเงินกูไมเกิน  ๓๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  (๔)  ระดับปริญญาโท    วงเงินกูไมเกิน  ๔๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

  (๕)  ระดับปริญญาเอก   วงเงินกูไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐.๐๐  บาท 

 ขอ  ๙. สมาชกิซึง่อาจไดรับการพิจารณาใหกูเงินสามัญเพ่ือการศกึษา  ตองเปนสมาชิกสหกรณติดตอกันมาแลว 

ไมนอยกวาหน่ึงป   และเปนบุคลากรประจาํของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

 ขอ ๑๐. ผูประสงคขอกูเงินสามญัเพ่ือการศึกษา  ใหเสนอคําขอกูโดยผานการพิจารณาใหความเห็นชอบของ

ผูบังคับบัญชา   ท้ังน้ีโดยมีรายละเอียด  เหตุผลความจาํเปนท่ีขอกู  หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษา  และหลักฐานท่ีแสดง

วาสมาชิกกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษา  ตามแบบคําขอกูท่ีสหกรณกําหนด   
 

หมวด  ๓ 

ดอกเบี้ยเงินกู 
 

 ขอ ๑๑. ดอกเบ้ียเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  ซึง่สหกรณจะไดประกาศ 

ใหทราบเปนคราว ๆ  ไป   

 ขอ ๑๒. การคิดดอกเบ้ียเงินกูใหคดิเปนรายวันตามจํานวนเงินตนคงเหลือ 
 

หมวด  ๔ 

การคํ้าประกันเงินกู 
 

 ขอ ๑๓. หลักประกันสําหรับเงินกูสามัญเพ่ือการศกึษา  ถาเงินกูสามัญรายน้ันมจีํานวนไมเกินกวารอยละเกาสิบ

ของคาหุนท่ีผูกูมีอยูในสหกรณ  ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก   

   ถาเงินกูสามัญรายน้ัน  มจีํานวนเกินกวาคาหุนท่ีผูกูมีหรือเหลืออยูในสหกรณ  ตองมีหลักประกัน 

อยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี 

(๑) มีสมาชกิท่ีมิไดเปนคูสมรสของผูกู  เปนผูค้ําประกันไมนอยกวา  ๒  คน   

(๒) มีอสังหาริมทรัพยของตนเองหรือของผูอ่ืน  อันปลอดจากภาระจํานองรายอ่ืนจํานองเปนประกัน   

โดยจํานวนเงินกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกู  ตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของหลักทรัพยน้ัน 

(๓) มีหลักทรัพยรัฐบาล  หรือเอกสารฝากเงินในธนาคาร  หรือในสหกรณจํานําเปนประกัน  โดยจาํนวน

เงินกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนของผูกู  ตองอยูภายในรอยละเกาสิบแหงคาของหลักทรัพยน้ัน 
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หมวด  ๕ 

การชําระหน้ีเงินกู 
 

  ขอ ๑๔. การชําระหน้ีเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษา  ผูกูตองสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบ้ีย   

เปนจํานวนกีง่วดก็สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู  ซึ่งอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ  แตท้ังน้ีตองไมเกิน  

๗๒  งวด   

 ขอ ๑๕. กรณีผูกูนําเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษาไปใชผิดวัตถุประสงค  ใหถือวาเงินกูรายน้ันเปนอันถงึกําหนดสงคืน

โดยส้ินเชิง  และใหปรับอัตราดอกเบ้ียเทากับเงินกูสามัญท่ีใชบุคคลเปนประกันเงินกู 

 ขอ ๑๖.  ในกรณีท่ีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและ 

คําวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเปนท่ีสุด 
 

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี     มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

 

 

                         ( อาจารยชรินพร  งามกมล ) 

                               ประธานกรรมการ 

                   สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

วาดวยเงินกูพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 

 

โดยท่ีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกัด ชดุท่ี ๑๐  พิจารณาเห็นวา  

สหกรณไดดําเนินกจิการมาครบ  ๑๐  ป  ในป พ.ศ.  ๒๕๔๘  และมีฐานะการเงินมั่นคงพอท่ีจะชวยเหลือใหเงินกูแกสมาชกิ  

เพ่ือสงเสริมฐานะความมั่นคงหรือกอประโยชนงอกเงยแกสมาชกิ 

อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกดั  ขอ  ๕๗(๘)  และขอ ๘๓

(๓) ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี ๑๐ พิเศษคร้ังท่ี  ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันท่ี  ๙  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘  มีมตเิห็นชอบ

ใหกําหนดระเบียบเงินกูพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๔๘   ไวดังตอไปน้ี  

 ขอ ๑. ระเบียบน้ีเรียกวา  “ ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกดั  วาดวย 

เงินกูพิเศษ  พ.ศ. ๒๕๔๘”  

  ขอ ๒. ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘  เปนตนไป 

 ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด  วาดวยเงนิกูพิเศษ  พ.ศ. 

๒๕๓๙  และฉบับแกไขเพ่ิมเติม (คร้ังท่ี ๑) พ.ศ.  ๒๕๓๙ 

  ขอ ๔. บรรดาระเบียบ  มติ   คําส่ัง  ประกาศ  หรือขอตกลงอ่ืนใดท่ีขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

  ขอ ๕. ในระเบียบน้ี 

   “สหกรณ”      หมายถงึ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

   “สมาชกิ”       หมายถงึ สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   

       จํากดั 

  “คณะกรรมการ”      หมายถงึ คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

       เฉลิมพระเกียรติ  จํากดั 

  “ประธานกรรมการ”     หมายถึง ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

  “กรรมการ”      หมายถงึ กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม 

       พระเกียรติ  จาํกัด 

  “เงินกูพิเศษ”      หมายถงึ เงินท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

       จํากดั  ใหสมาชิกกูยืมโดยใชหลักทรัพยค้ําประกัน 

  “อาคารชุด”      หมายถงึ อาคารท่ีบุคคลสามารถแยกการถือกรรมสิทธิ์ ออกไดเปนสวน ๆ  

       โดยแตละสวนประกอบดวย กรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคล และ 

กรรมสิทธ์ิรวมในทรัพยสวนกลาง 

  “ทรัพยสวนบุคคล”      หมายถงึ หองชุด และหมายความรวมถึงส่ิงปลูกสราง หรือท่ีดินท่ีจดัไวให 

เปนของเจาของหองชุดแตละราย 

  “หองชุด”       หมายถงึ สวนของอาคารชุดท่ีแยกการถือกรรมสิทธิ์ ออกไดเปนสวนเฉพาะ 

ของแตละบุคคล 

  “ทรัพยสวนกลาง”      หมายถงึ สวนของอาคารชุดท่ีมใิชหองชุด ท่ีดินท่ีตั้ง อาคารชุดและท่ีดิน    
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     หรือทรัพยสินอ่ืนท่ีมีไวเพ่ือใช หรือเพ่ือประโยชนรวมกันสําหรับ 

       เจาของรวม 

  “หนังสือกรรมสิทธิ์หองชุด”   หมายถงึ หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพยสวนบุคคล  

                      และกรรมสิทธิ์รวมในทรัพยสวนกลาง 

 ขอ ๖. ใหคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจวินิจฉัยการใหเงินกูพิเศษตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  ๑ 

ขอกําหนดท่ัวไป 
 

 ขอ ๗. การใหเงินกูพิเศษน้ัน ใหเฉพาะเพ่ือการเคหะสงเคราะห  เพ่ือการซื้อรถยนต  เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ 

หรือเพ่ือการอันจาํเปนตอสมาชิก  ตามขอกาํหนดในระเบียบน้ี 

  อน่ึง การใหเงินกูพิเศษแกสมาชิกใหถือลําดับตามความสําคัญดงัน้ี  เพ่ือการเคหะสงเคราะห เพ่ือการซื้อรถยนต 

เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการอันจําเปนตอสมาชิก 

 ขอ ๘. สหกรณอาจใหเงินกูพิเศษแกสมาชิก ผูมีอายุการเปนสมาชกิติดตอกันมาเปนเวลาไมนอยกวา  ๒  ป  และให

เปนไปตามหลักเกณฑ ท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

 ขอ ๙. สมาชิกผูขอกูเงินพิเศษ หากมเีงินกูประเภทอ่ืนกับสหกรณ  เมื่อไดรับเงินกูพิเศษแลว  ใหสหกรณหักหน้ีสิน  

ท่ีคางอยูท้ังหมด  โดยใหเปนหน้ีเงินกูพิเศษเพียงสัญญาเดยีว 

 ขอ ๑๐. สมาชกิผูกูยงัสงคืนเงินกูพิเศษไมเสร็จ  ไมมีสิทธิกูเงินประเภทสามัญ เวนแตกูเงินประเภทเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

ท้ังน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑ  ท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

อน่ึง  สมาชิกมีความประสงคจะกูเงินพิเศษใหม จะตองสงคืนเงินกูมาแลวไมนอยกวารอยละ  ๖๐  ตามรอบบัญช ี

 ขอ ๑๑. สมาชกิผูประสงคจะขอกูเงิน ตองยื่นคาํขอกูตามแบบพรอมรายละเอียด  และหลักฐานตาง ๆ ตามท่ี 

สหกรณกําหนดไว 

 ขอ ๑๒. สหกรณอาจมอบหมายใหคณะกรรมการ  หรือบุคคลอ่ืนใดทําการตรวจสอบคําขอกูรวมท้ังหลักฐานและ 

ทํารายงานเพ่ือเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ     

  การอนุมัตเิงินกูพิเศษใหแกสมาชกิตองใชคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวาสองในสามของจาํนวนกรรมการท้ังหมด   

 ขอ ๑๓. เมื่อคณะกรรมการไดวินิจฉัยใหเงินกูพิเศษ  ท้ังหนังสือกูและเอกสารทางกฎหมายอยางอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกู

น้ันไดจัดทําตามแบบท่ีกําหนดไวโดยครบถวนสมบูรณแลว  สมาชกิผูกูตองทําสัญญาและขอรับเงินกูภายในระยะเวลาท่ี  

คณะกรรมการกาํหนด  มิฉะน้ันจะถือวาสละสิทธิ์ 

              เพ่ือเปนการควบคุมการใชจายเงินกูใหเปนไปตามความมุงหมาย  ใหสมาชิกผูกูสงจาํนวนเงินกูพิเศษ 

ซึ่งไดรับเขาฝากในบัญชเีงินฝากออมทรัพยในสหกรณเพ่ือถอนไปใชจายเปนคราว ๆ   เมื่อถงึกาํหนดจายตามความมุงหมาย

การฝากเงินดังกลาวน้ี  ใหเปดบัญชีเฉพาะและสหกรณจะคิดดอกเบ้ียใหตามยอดเงินคงเหลือนอยท่ีสุดในแตละเดือน ตาม

ประกาศสหกรณเร่ืองการกาํหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากสวนขอกาํหนดอ่ืน ๆ ใหอนุโลมตามระเบียบวาดวยเงินฝากออมทรัพย 

              คณะกรรมการอาจยกเวนขอกําหนดดังกลาวในวรรคสองน้ันได  ในกรณีท่ีคณะกรรมการเห็นวามเีหตุผล

เปนพิเศษ 

 ขอ ๑๔. เมื่อถึงกําหนดท่ีสมาชกิผูกูตองใชจายเงินกูพิเศษตามความมุงหมาย  ตองเสนอรายงานการใชจายเงินกู

ตามแบบท่ีกําหนดไวพรอมท้ังหลักฐานท่ีมีตอสหกรณทุกคราวโดยเร็วท่ีสุดท่ีจะกระทําได  สหกรณอาจมอบใหกรรมการหรือ

บุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร สอบสวนการใชจายเงินกูตามรายงานน้ัน ๆ อีกชั้นหน่ึงดวย 
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 ขอ ๑๕. ตราบใดท่ีสมาชกิยังสงคนืเงินกูพิเศษไมเสร็จ  จะตองยินยอมและอํานวยความสะดวกใหกรรมการหรือ

บุคคลอ่ืนซึ่งไดรับมอบหมายเขาตรวจการกอสราง   ตอเตมิ   ปรับปรุง   หรือทรัพยสิน   หรือการประกอบอาชีพ   หรือการ      

ตรวจสอบการใชเงินเพ่ือการอันจาํเปน ท่ีใชเงินกูน้ันในเวลาอันสมควรไดเสมอ  และตองชี้แจงขอความเกี่ยวกับเร่ืองท่ีตรวจ 

ใหทราบตามประสงค 
 

หมวด  ๒ 

เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
 

 ขอ ๑๖. เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ไดแก 

              ๑๖.๑  เงินกูเพ่ือการกอสราง ตอเติม หรือปรับปรุงอาคารสําหรับใชเปนท่ีอยูอาศัยของตนเอง 

             ตามควรแกฐานะ 

             ๑๖.๒  เงินกูเพ่ือซื้ออาคาร  หรือซื้อท่ีดินและอาคาร  อาคารชุด  หองชุด  หรือเพ่ือซื้อท่ีดินเพ่ือจะไดกอสราง  

            อาคารในระยะเวลาอันสมควร  ท้ังน้ีสําหรับใชเปนท่ีอยูอาศยัของตนเองตามควรแกฐานะ   

 ขอ ๑๗. สมาชิกผูประสงคขอกูเงนิดังกลาวในขอ ๑๖  ตองเสนอคาํขอกูถงึคณะกรรมการตามแบบท่ีกําหนดไว 

รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ  ท่ีเกีย่วของ เชน รายการสินทรัพยและหน้ีสิน  รายไดและคาใชจาย  รายการบุคคลใน

ครอบครัว ท่ีอยูอาศัยเดิมและเหตุผลความจาํเปนท่ีตองจัดใหมีท่ีอยูอาศยัใหม  แบบรูปและรายการกอสราง  หรือตอเติม หรือ

ปรับปรุงอาคาร  รายละเอียดและหลักฐานแหงท่ีดิน อาคารชดุ และ/หรือหองชุดท่ีจะซื้อ  กําหนดเวลาและราคาตามสัญญา  

ท่ีทําไว   หรือรางสัญญาท่ีจะทํา  กําหนดการใชจายเงินกู  รายละเอียดแหงทรัพยสินท่ีเสนอเปนหลักประกัน 

 ขอ ๑๘. แบบรูปและรายการกอสรางหรือตอเติมหรือปรับปรุงอาคารน้ัน  ตองปฎิบัติใหถกูตองตามกฎหมาย และ

ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการดวย 

              การแกไขเปล่ียนแปลงแบบรูปหรือรายการดงักลาวในวรรคกอนในสาระสําคัญ ตองไดรับความเห็นชอบ

ของบุคคลซึง่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการน้ี  และตองรายงานคณะกรรมการทราบดวย 

 ขอ ๑๙. จํานวนเงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะหซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณา

เห็นสมควร โดยคํานึงถึงลักษณะของท่ีอยูอาศัยตามควรแกฐานะ  และความสามารถชาํระหน้ีของสมาชิกน้ัน 

 ขอ ๒๐. เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห มีความมุงหมายเพ่ือใหสมาชิกใชจัดใหมีท่ีอยูอาศยัของตนเอง  ตามท่ี

กลาวในขอ ๑๖  มิใชจัดใหมีขึ้นสําหรับใหเชาหรือโอนแกผูอ่ืน  

               ตราบใดท่ีสมาชิกยงัสงคืนเงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะหไมเสร็จ   จะใหเชาหรือโอนอาคารหรือท่ีดินซึ่ง     

ใชเงินกูน้ันไมวาบางสวนหรือท้ังหมดแกผูอ่ืนไมได    เวนแตในกรณีท่ีจําเปนซึ่งไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก 

คณะกรรมการกอน 
 

หมวด  ๓ 

เงินกูพิเศษเพื่อการซื้อรถยนต 

 ขอ ๒๑. เงินกูพิเศษเพ่ือการซื้อรถยนต ใหเพ่ือการซื้อรถยนตซึ่งคณะกรรมการเห็นสมควรวาเปนส่ิงจาํเปนและ     

กอประโยชนแกสมาชกิผูกู 

 ขอ ๒๒. สมาชิกผูประสงคขอกูเงนิดังกลาวในขอ ๒๑  ตองเสนอคาํขอกูถงึคณะกรรมการตามแบบท่ีสหกรณ

กําหนด รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ขอ ๒๓. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือซือ้รถยนต  ซึ่งใหแกสมาชกิผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณา

กําหนดตามท่ีเห็นสมควร  โดยคาํนึงถงึความตองการเงินกูแทจริง  เงินไดรายเดือนและความสามารถในการชําระหน้ีของ

สมาชิกน้ัน  ตลอดจนราคาหลักทรัพยท่ีใชประกันเงินกู 
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หมวด  ๔ 

เงินกูพิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 
 

 ขอ ๒๔. เงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  ใหเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ซึง่คณะกรรมการเห็นสมควรวา

จะกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 

 ขอ ๒๕. สมาชิกผูประสงคขอกูเงนิดังกลาวในขอ ๒๔ ตองเสนอคาํขอกูถงึคณะกรรมการตามแบบท่ีสหกรณกําหนด  

รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน แผนงานประกอบอาชีพท่ีจะใชเงินกู    รายละเอียดหลักฐานแหง

ทรัพยสินท่ีจะใชเงินกู  รายละเอียดแหงความตองการเงินกู จํานวนทุนซึ่งตนจะออกเอง รายการรายไดซึ่งคาดวาจะไดรับจาก

การลงทุนน้ัน กําหนดการใชจายเงินกู ประสบการณของตนเกีย่วกบัการประกอบอาชีพน้ัน รายละเอียดและหลักฐานแหง

ทรัพยสินท่ีเสนอเปนประกัน 

 ขอ ๒๖. สมาชกิผูขอกูเงินพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพตองแสดงหลักฐานตอคณะกรรมการวาตนจะออกทุน

เองเปนจํานวนอยางนอยหน่ึงในส่ีของจํานวนทุนท้ังหมด  

 ขอ ๒๗. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึงๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการ

พิจารณากําหนดตามท่ีเห็นสมควร  โดยคํานึงถงึความตองการเงินกูแทจริงตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถ

ชําระหน้ีของสมาชิก 
 

หมวด  ๕ 

เงินกูพิเศษเพื่อการอันจําเปน 
 

 ขอ ๒๘. เงินกูพิเศษเพ่ือการอันจาํเปน  ใหเพ่ือการอันจาํเปนของสมาชกิผูกู ในกรณีมีเหตุอันสมควร เพ่ือบรรเทา

ความเดือดรอนหรือกอใหเกดิประโยชนแกสมาชิกผูกู 

 ขอ ๒๙. สมาชิกผูประสงคขอกูเงนิดังกลาวในขอ ๒๘  ตองเสนอคาํขอกูถงึคณะกรรมการตามแบบท่ีสหกรณ

กําหนด  รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 ขอ ๓๐. จํานวนเงินกูพิเศษเพ่ือการอันจําเปน  ซึ่งใหแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ น้ัน ยอมสุดแตคณะกรรมการพิจารณา

กําหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยคํานึงถึงความจาํเปนท่ีแทจริงของสมาชกิผูกู  
 

หมวด  ๖ 

หลักประกันท่ีใชคํ้าประกันเงินกูพิเศษ 
 

 ขอ ๓๑. หลักทรัพยท่ีใชค้าํประกนัเงินกูพิเศษมีดงัน้ี 

              (๑)  ท่ีดิน หรือท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซึ่งสมาชกิหรือคูสมรสของสมาชิกถือครองกรรมสิทธิ์อันปลอดภาระ 

        จํานองรายอ่ืน ใชค้าํประกันเงนิกูไดไมเกินรอยละ ๗๐  ของราคาหลักทรัพย 

             (๒)  หองชุดอันปลอดภาระจํานองรายอ่ืน ซึง่สมาชิกหรือคูสมรสของสมาชิกถือครองกรรมสิทธิ์  

        ใชค้าํประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ ๗๐ ของราคาหลักทรัพย  

             (๓)  หุนของผูกูท่ีมีอยูในสหกรณ  ใชค้ําประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ  ๙๐  ของมูลคาหุน 

             (๔)  เงินฝากของผูกูท่ีมีอยูในสหกรณ  ใชค้ําประกันเงินกูไดไมเกินรอยละ  ๙๐  ของเงินฝาก 

 ในการประเมินหลักทรัพย สหกรณอาจมอบหมายใหคณะกรรมการ หรือบริษัทรับประเมินราคาหลักทรัพยเปน      

ผูประเมินก็ได   คาใชจายใด ๆ  เกี่ยวกับการขอกูเงินพิเศษ   การไปตรวจสอบหลักทรัพยประกันเงินกู  การจดทะเบียนสิทธ ิ 

และการทํานิตกิรรมใด ๆ สมาชิกตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังส้ิน 
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 ขอ ๓๒. หลักทรัพยท่ีใชค้าํประกนัเงินกูพิเศษตามขอ ๓๑ เมื่อสมาชิกยังชําระหน้ีเงินกูพิเศษไมเสร็จ  สมาชิกจะ 

ใหเชาหรือโอนหลักทรัพยซึ่งใชค้าํประกันเงินกูน้ันไมวาบางสวนหรือท้ังหมดแกผูอ่ืนไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน 

ลายลักษณอักษรจากคณะกรรมการกอน 
 

หมวด  ๗ 

การสงคืนและการเรียกคืนเงินกูพิเศษ 
 

 ขอ ๓๓. การกําหนดจาํนวนงวดชาํระหน้ี เปนดังน้ี 

              (๑)  กรณีจํานวนเงินท่ีใหสมาชิกกูพิเศษไมเกินสิทธิของผูกูในการกูสามัญ จาํนวนงวดท่ีชาํระหน้ีตองไมเกิน 

       จํานวนงวดของเงินกูสามัญ 

             (๒)  กรณีจํานวนเงินท่ีใหสมาชิกกูพิเศษเกินกวาอนุ (๑) การสงคืนเงินกูใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 ขอ ๓๔. การสงคืนเงินกูพิเศษ  ผูกูตองสงคืนเงินกูพิเศษเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบ้ีย  เปนจํานวนกี่งวดก็

สุดแตจะเห็นเปนการสมควรตามฐานะของผูกู  ซึ่งอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 ขอ ๓๕. การกาํหนดอัตราดอกเบ้ียใหถือตามประกาศสหกรณ  ซึ่งอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

 ขอ ๓๖. ในกรณีใด ๆ ดงัตอไปน้ีใหถือวา เงินกูพิเศษเปนอันถงึกาํหนดสงคืนโดยส้ินเชิง  พรอมดอกเบ้ียในทันที    

โดยมิพักคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไว  และใหคณะกรรมการเรียกคืนโดยมิชกัชา  

            (๑)  เมื่อสมาชิกผูกูออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตใุด 

             (๒)  เมื่อปรากฎตอคณะกรรมการวา ผูกูนําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหเงินกูน้ัน 

             (๓)  เมื่อคณะกรรมการเห็นวา หลักประกันสําหรับเงินกูเกิดบกพรอง และผูกูมิไดจัดการแกไขใหคืนดี    

        ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

             (๔)  เมื่อสมาชิกคางสงเงินงวดชาํระหน้ีไมวาตนเงิน หรือดอกเบ้ียเปนเวลาถงึสองเดือนตดิตอกัน  

        หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันในรอบปบัญชีถึงสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ  
 

หมวด  ๘ 

ขอกําหนดเบ็ดเตล็ด 
 

 ขอ ๓๗.  สหกรณอาจมอบหมายใหกรรมการหรือบุคคลอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร     สอบสวนและทํารายงานเกี่ยวกับ

คําขอกูเงินพิเศษเสนอคณะกรรมการพิจารณา  โดยสมาชิกตองใหขอเท็จจริงและความรวมมือ 

 ขอ ๓๘.  เมื่อคณะกรรมการอนุมตัิใหกูเงิน   ผูกูตองทําสัญญากูเงนิตามแบบท่ีสหกรณกาํหนดสองฉบับมีขอความ

ตรงกัน  สหกรณเก็บไวเปนหลักฐานฉบับหน่ึง  และผูกูเกบ็ไวเปนหลักฐานฉบับหน่ึง 

 ขอ ๓๙.  เมื่อผูกูชําระหน้ีเสร็จส้ินแลว  ผูกูจะขอไถถอนหลักประกนัและรับหลักฐานคืน ตองบันทึกการรับคืนไวเปน

หลักฐาน 
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 

 

 

                    (อาจารยกนกวรรณ  ฉันธนะมงคล) 

                     ประธานคณะกรรมการดําเนินการ 

            สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จาํกัด 
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 ขอ ๖. ใหคณะกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี และใหมีอํานาจวินิจฉัยการใหเงินกูพิเศษตามระเบียบน้ี 
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