
ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-------------------------------------------------- 
 

        เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จํากัด  เปนไปตามวตัถปุระสงค

คณะกรรมการดาํเนินการไดพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   จํากัด   

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชกิและดอกเบ้ียเงินกู  ใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบัน   

       อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   จํากดั  ขอ  ๕๗ (๘)  

และขอ  ๘๓  (๓)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกดั   

ชุดท่ี  ๑๕  คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม   ๒๕๕๒  มมีตเิห็นชอบกําหนดระเบียบฯ  วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก

และดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ.  ๒๕๕๓  ดังตอไปน้ี 

       ขอ  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จํากดั  วาดวย 

การใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู   พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

         ขอ  ๒.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

      ขอ ๓. ใหยกเลิกระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกดั  วาดวยการใหเงินกู  

แกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู  พ.ศ.  ๒๕๕๐ ฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี  ๒) พ.ศ.  ๒๕๕๑  ฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๕๒   และฉบับแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี  ๔) พ.ศ.  ๒๕๕๒  และใหใชระเบียบน้ีแทน 

      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 ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

   “รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

       หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  จาํกัด 

  “กรรมการ”      หมายถงึ กรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว 

       เฉลิมพระเกียรติ  จํากดั 

   “คณะกรรมการเงินกู” หมายถึง คณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมายตามขอบังคับของสหกรณ  

       พ.ศ. ๒๕๔๓  ขอ  ๕๙ 

   “ผูจัดการ”       หมายถึง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จํากดั 
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หมวด  ๑ 

ขอกําหนดทั่วไป 
 

       ขอ ๖.  ในระเบียบน้ีสหกรณใหเงินกูแกสมาชิก  ๒  ประเภท  คือ 

(๑) เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  เปนเงินท่ีใหสมาชิกกูในกรณีมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุอันจาํเปนเรงดวน  เปนเงินกู  

ระยะส้ัน 

(๒) เงินกูสามัญ  เปนเงินกูท่ีใหสมาชกิกูเพ่ือการอันจาํเปนหรือกอใหเกดิประโยชน  เปนเงินกูระยะปานกลาง

ตองมีหลักประกันอยางใดอยางหน่ึงดังตอไปน้ี  หุนสะสม  บัญชีเงนิฝาก  บุคคล  หรือหลักทรัพย           

ค้ําประกันเงินกู   

       ขอ  ๗.  สหกรณจะใหเงินกูเฉพาะแกสมาชิกของสหกรณเทาน้ัน 

       ขอ  ๘.  การใหเงินกูแกสมาชกิน้ัน  จะใหไดเฉพาะกรณีเพ่ือการอันจําเปนหรือมีประโยชนตามท่ีคณะกรรมการ

เห็นสมควร  แตจะใหเงินกูแกสมาชิกไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหกูหรือการเกง็กาํไรไมได 

       ขอ  ๙.  การใหเงินกูทุกประเภท  ผูกูตองทําหนังสือกูและสมาชกิผูค้ําประกัน (ถามี)  ตองทําหนังสือค้ําประกันใหไว 

ตอสหกรณตามแบบท่ีกําหนด 

       ขอ ๑๐. การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท  ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณ  สหกรณจะพิจารณาถึงความสามารถ 

ในการผอนชาํระหน้ีแตละงวดท่ีถงึกําหนดสงภายในส้ินเดือน  โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือนของผูกู  ณ  ท่ีจาย 

   การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท  ดอกเบ้ียเงินกู  รวมท้ังเงนิอ่ืน  ๆ  ของสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินกวา  

รอยละ  ๗๐  ของรายไดสุทธิรายเดือน   หากภาระการผอนชําระเกินวารอยละ  ๗๐  สหกรณมีสิทธิปรับลดหรือระงับการปลอย

เงินกูประเภทฉุกเฉิน  หรือปรับลดวงเงินกูประเภทสามัญไดตามแตกรณี 
 

หมวด  ๒ 

เงินกูเพื่อเหตุฉกุเฉนิ 
 

       ขอ  ๑๑. การใหเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉิน  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการ

หรือกรรมการ  หรือผูจัดการตามท่ีเห็นสมควร  เปนผูวินิจฉัยใหเงนิกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแทนก็ได  และใหผูไดรับมอบดังกลาวน้ีแถลง

รายการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินท่ีใหไปและสงคืน  เพ่ือใหคณะกรรมการทราบทุกเดือน 

       ขอ  ๑๒. การใหเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉินแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ  น้ัน  มีหลักเกณฑดงัน้ี 

(๑) อายุการเปนสมาชิกต่ํากวา  ๓  เดือน  ไมมีสิทธิกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

(๒) อายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ ๓ – ๖ เดือน  มีสทิธิกู้ เงินได้ไมเ่กิน  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท  (ห้าพนับาทถ้วน) 

(๓) อายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ ๗ – ๑๒ เดือน  มีสทิธิกู้ ได้  ๑  เทา่ของรายได้รายเดือน                                 

แตไ่มเ่กิน  ๗,๐๐๐.๐๐  บาท  (เจ็ดพนับาทถ้วน)  

(๔) อายกุารเป็นสมาชิกตัง้แต ่ ๑๓  เดือนขึน้ไป  มีสทิธิกู้ ได้  ๑  เทา่ของรายได้รายเดือน 

(๕) ระยะเวลาในการผอ่นชําระคืนไมเ่กิน  ๕  งวด  ตามระบบบญัชี  (๕ เดือน) 

(๖) ในกรณีประสงค์จะขอกู้ใหมต้่องชําระหนีท้ัง้หมด  หรือต้องชําระหนีเ้งินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินเดมิท่ีค้างชําระ

อยา่งน้อย  ๑  งวด  ตามระบบบญัชี  (๑ เดือน)  

(๗) ในกรณีท่ีกู้ พิเศษหรือสามญัไปแล้ว  หากขอกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินอีก  จะกระทําได้หลงัจากวนัท่ีรับเงินกู้

พิเศษ  หรือเงินกู้สามญัไปแล้วไมน้่อยกวา่  ๓๐  วนั 
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       ขอ ๑๓. การสงเงินงวดชาํระหน้ีสําหรับเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  ใหผูกูสงคืนเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินเตม็จํานวนพรอมดวย

ดอกเบ้ียภายในวันส้ินเดือนท่ีคิดดอกเบ้ียเดือนแรก  หรือใหสงเปนงวดรายเดือนรวมกัน  ๕  งวด  งวดแรกใหสงตนเงินไมต่าํกวา  

๑  ใน  ๕  ของจํานวนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ียภายในส้ินเดือนท่ีคดิดอกเบ้ียเดือนแรก  สวนตนเงินท่ีเหลือพรอมดวยดอกเบ้ียให

สงภายใน  ๔  งวดของส้ินเดือนถดัไป  จนครบเต็มจํานวนเงินกูพรอมดวยดอกเบ้ีย  ท้ังน้ีโดยไมมีการผอนเวลาแตอยางใดอีก 
 

หมวด  ๓  

เงินกูสามัญ 
 

       ขอ  ๑๔. การใหเงินกูสามัญ  ใหคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูสามัญแกสมาชิก  คณะกรรมการ

อาจแตงตัง้คณะกรรมการเงินกู  และมอบอํานาจหนาท่ีในการพิจารณาวินิจฉัยใหเงินกูแกสมาชิกกไ็ด 

       ขอ ๑๕. คําขอกูเงินสามัญของสมาชิก ใหเสนอผูบังคับบัญชาขั้นตนระดับหัวหนาแผนก  หรือหัวหนาสาขาวชิา

รับทราบหากสมาชิกผูกูระดับตัง้แตหัวหนาแผนก  หรือหัวหนาสาขาวชิาขึ้นไป  ไมตองเสนอใหผูบังคับบัญชารับทราบ 

       ขอ ๑๖. การใหเงินกูสามัญแกสมาชกิผูกูคนหน่ึง ๆ  น้ัน  มีหลักเกณฑดังน้ี 

  (๑)  ตองมีอายุการเปนสมาชิกตัง้แต  ๖  เดอืนข้ึนไป  และไดรับการบรรจุเปนบุคลากรสัญญาจางรายปหรือ 

เปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัย 

  (๒)  มีหุนไมนอยกวา  ๑  ใน  ๕  ของวงเงินท่ีขอกู  หากมีหุนไมถึงเกณฑดังกลาว  ใหสมาชิกซื้อหุนเพ่ิมให

ครบตามเกณฑท่ีกําหนด  ณ  วันจายเงินกู 

  (๓)  สิทธิในการยื่นกูเงินของสมาชิกกรณีใชบุคคลค้ําประกัน  ใหพิจารณาจากอายุการเปนสมาชิกและ 

เงินไดรายเดือน (ตามใบแจงรายไดกอนเดือนขอกู)  ในวงเงินสูงสุดไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน)  

หรือจํานวนเทาของรายได้รายเดอืนตามกําหนดในตาราง  สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน  

อายุการเปนสมาชิก  ( เดือน ) กูได (เทา)  ของรายได้รายเดือน วงเงินกูสูงสุดไมเกิน  (บาท) 

๖ – ๑๒ ๘ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓ – ๒๔ ๑๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๕ – ๓๖ ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๗ – ๔๘ ๑๔ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๙  ขึ้นไป ๒๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 
 

  (๔)  สมาชิกท่ีมีอายกุารเปนสมาชิกไมถงึ  ๑๒  เดือน  แมจะมีสิทธิกูไดตามขอ  ๑๖ (๓)  ก็ตาม  สหกรณขอ

สงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปลอยเงนิกูใหเพียงรอยละ  ๗๐  ของวงเงนิกูสูงสุดตามสิทธ ิ

  (๕)  จํานวนเงินกูท่ีไดรับการอนุมตัิจะเปนตัวเลขกลมหลักพัน  เพ่ือสะดวกในการคํานวณ 

      ขอ ๑๗. ในกรณีประสงคจะขอกูใหม  แตยังมีหน้ีสินคางชําระตองชาํระหน้ีเดมิไมนอยกวารอยละ ๔๐ ของวงเงินกูเดมิ 

หรือชําระตามงวดรายเดือนมาแลว  ไมนอยกวา ๑๘  งวด เวนแตมีเหตจุําเปนเพ่ือประโยชนของสมาชกิและสหกรณ คณะกรรมการ

อาจมกีารเปล่ียนแปลงแกไขขอกาํหนดเงื่อนไข  หรือยกเวนการชําระหน้ีสินเดิมไดเปนคร้ังคราวไป  โดยมติท่ีประชมุตองมีเสียง

อยางนอยสองในสามของจาํนวนคณะกรรมการท่ีมาประชุม 
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       ขอ ๑๘. หลักประกันเงินกูสามัญ  ถาเงินกูสามัญรายการน้ัน  มีจํานวนไมเกินกวาคาหุนท่ีผูกูมอียูในสหกรณ   

ก็ไมตองมีหลักประกันอยางอ่ืนอีก 

   ในกรณีเงินกูสามัญรายการน้ัน  โดยเฉพาะรายการเดียวก็ดีหรือเมือ่รวมกับเงินกูสามัญรายการกอนของผูกู 

(ถามี)  กด็ีมีจาํนวนเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูในสหกรณ  ก็ตองมีหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดงัตอไปน้ี 

(๑) การใชบุคคลค้าํประกัน  ผูกูจะตองจัดหาสมาชิกอยางนอยหน่ึงคนเปนผูค้ําประกัน  สมาชิกท่ีจะเปน   

ผูค้ําประกันตองมีอายุการเปนสมาชิกไมนอยกวา  ๖ เดือน  กรณีสมาชกิสัญญาจางรายปจะค้าํประกัน

ไดไมเกินระยะเวลาในสัญญาจาง  คูสมรสของผูกูไมมีสิทธิค้าํประกัน  ท้ังน้ีเปนการค้ําประกันในสวนท่ี

เกินกวาคาหุนของผูกู   

          เพ่ือความมั่นคงในการใหเงนิกูสามัญ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูมีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหม ี

ผูค้ําประกันมากกวาหน่ึงคนได  ท้ังน้ีสมาชกิคนหน่ึงจะเปนผูค้าํประกันผูกูมากกวาสองคนในเวลาเดียวกันไมได 

(๒) การใชคาหุนเปนหลักประกัน ผูกูสามารถกูไดภายในจาํนวนไมเกนิรอยละ  ๙๐  ของคาหุนท้ังหมดท่ีมี

อยูในวันขอกู 

(๓) การใชบัญชเีงินฝากของตนเองท่ีฝากไวในสหกรณ  ซึง่คณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกู เห็นสมควร

จํานําเปนประกนั  โดยจาํนวนเงนิกูสวนท่ีเกินกวาคาหุนเปนวงเงนิไมเกินรอยละ  ๙๐  ของยอดเงนิฝากใน

บัญชี  ณ วันทําสัญญาเงินกู  โดยจัดทําเปนหนังสือสัญญาจํานําไวเพ่ือเปนหลักฐาน  ในระหวางการ  

ชําระหน้ีจะตองมีเงินในบัญชเีงินฝากไมนอยกวาจํานวนเงินท่ีค้ําประกันในวันท่ีทําสัญญา 

       ขอ ๑๙. ในกรณีสมาชกิใชบุคคลค้ําประกันจะขอเปล่ียนแปลงผูค้ําประกันในระหวางสัญญาไมได  เวนแตกรณี

ตอไปน้ี 

(๑) ผูค้ําประกันตาย 

(๒) ผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตใุด  ๆ  

(๓) มีเหตุท่ีคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกู  เห็นวาไมสมควรเปนผูค้ําประกันตอไป  ผูกูตองจัดให

สมาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้าํประกันแทนผูค้ําประกัน

คนเดิมใหเสร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูกําหนด 

   การใหสมาชกิผูค้ําประกันออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตใุด ๆ  ไมเปนเหตใุหผูน้ันหลุดพนจากการค้ําประกัน

จนกวาผูกูไดจดัใหสมาชกิอ่ืนซึ่งคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้าํประกันเงินกูแทน 

   อน่ึง  ในภายหลังหากสมาชิกผูค้าํประกันไดเปนคูสมรสของผูกู  ผูกูจะตองจดัใหมีสมาชกิอ่ืนซึง่คณะกรรมการ

หรือคณะกรรมการเงินกูเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันเงินกูแทนผูค้ําประกันคนเดมิ 

       ขอ ๒๐. ในการใหเงินกูสามญัน้ัน  ถาปรากฏวาสหกรณมีเงินทุนท่ีจะใหกูไดไมพอแกการขอกูอันมีลักษณะพึงใหกูน้ัน  

ทุกรายใหถือลําดับในการพิจารณาใหเงินกู  ดงัตอไปน้ี 

(๑) เงินกูซึ่งใชคาหุนเปนหลักประกัน  พึงใหในลําดับกอนเงินกูซึ่งใชหลักประกันอยางอ่ืน  

(๒) ในระหวางเงินกูซึ่งอยูในลําดับเดยีวกันตามท่ีกลาวใน (๑)  เงินกูซึง่มีจาํนวนนอยพึงใหกอนเงินกูซึง่มี   

จํานวนมาก  เพ่ือประโยชนแหงการน้ีจํานวนเงินกูท่ีนํามาเทียบกันน้ัน  ใหคิดรวมท้ังเงินกูสามัญและเงินกู

เพ่ือเหตุฉุกเฉินรายกอนของผูกูท่ีคงเหลืออยู  (ถามี)  ดวย  ท้ังน้ีเวนแตในกรณีท่ีคณะกรรมการ หรือ

คณะกรรมการเงินกูเห็นวามีเหตผุลพิเศษจะวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนก็ได 
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       ขอ. ๒๑. ระยะเวลาการสงคืนเงินกูสามัญ  ผูกูตองสงคืนเงินกูสามัญเปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดอกเบ้ีย   

ตามหลักเกณฑ ดงัน้ี 

(๑) ใชบุคคลเปนหลักประกัน   

        กรณีท่ีสมาชิกสัญญาจางรายป  ระยะเวลาการผอนชําระตองไมเกินระยะเวลาในสัญญาจาง 

        กรณีท่ีไดรับการบรรจเุปนบุคลากรประจาํแลว  ระยะเวลาการผอนชําระไมเกิน  ๖๐  เดือน   

(๒) ใชคาหุนหรือเงินฝากเปนหลักประกัน  ระยะเวลาการผอนชาํระไมเกิน  ๗๒  เดือน 

  ในกรณีท่ีผูกูมคีวามจาํเปนไมอาจชําระหน้ีได   ตองมีคาํขอเปนหนังสือตอคณะกรรมการ  โดยคณะกรรมการ

มีอํานาจในการพิจารณา  หากเห็นวามเีหตุอันสมควรอาจใหสงเงนิตนเปนบางสวนพรอมดอกเบ้ีย  หรือชําระเพียงดอกเบ้ียเปน

กรณีพิเศษใหแกผูกูคราวละหน่ึงหรือหลายเดือนก็ได  แตการผอนเวลาเชนน้ีรวมกันท้ังหมดสําหรับเงินกูสามัญรายหน่ึง  ๆ   

ตองไมเกิน  ๖  เดือน 
 

หมวด  ๔   

ดอกเบี้ยเงนิกู 
 

       ขอ ๒๒. ใหเรียกดอกเบ้ียเงินกูทุกประเภทในอัตราท่ีไมเกินรอยละ  ๑๗  ท้ังน้ีโดยท่ีคณะกรรมการจะกาํหนดและ

ประกาศใหทราบเปนคราว  ๆ  ไป   

       ขอ ๒๓. ดอกเบ้ียน้ันใหคิดเปนรายวันตามจํานวนตนเงินคงเหลือ 
 

หมวด  ๕ 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงนิกู 
 

       ขอ ๒๔. ใหคณะกรรมการ  ตรวจตราควบคุมใหเงินกูทุกรายมหีลักประกันตามท่ีกําหนดไวในระเบียบน้ี  และเมื่อ

คณะกรรมการเห็นวาหลักประกนัเงินกูรายใดเกิดบกพรอง  ผูกูตองจัดแกไขใหคืนดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกาํหนด 

   ในกรณีใด ๆ  ดังตอไปน้ีใหถือวาเงินกูไมวาประเภทใด ๆ เปนอันถงึกําหนดสงคืนโดยส้ินเชงิพรอมท้ัง

ดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักคํานึงถึงกาํหนดเวลาท่ีใหไว  และใหคณะกรรมการจัดการเรียกคืนโดยมิชักชา 

(๑) เมื่อผูกูออกจากการเปนสมาชิกสหกรณไมวาเพราะเหตุใด  ๆ  

(๒) เมื่อคณะกรรมการเห็นวาผูกูนําเงนิกูไปใชผิดความมุงหมายท่ีใหกูหรือการเกง็กาํไร 

(๓) เมื่อปรากฏแกคณะกรรมการวา  หลักประกันสําหรับเงินกูเกดิบกพรองและผูกูมิไดจดัการแกไขใหคนืดี

ภายในกาํหนดระยะเวลาท่ีคณะกรรมการกําหนด 

(๔) เมื่อคางสงเงินงวดชาํระหน้ี  (ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย)  เปนเวลาสองเดือนตดิตอกัน หรือผิดนัดการ  

สงเงินงวดชําระหน้ีดังวาน้ันถงึสามคราวสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ   

       ขอ ๒๕. ในกรณีท่ีเงินกูเปนอันตองสงคืนโดยส้ินเชงิตามท่ีกลาวแลวในขอ ๒๔. ถาผูค้าํประกันตองรับผิดชําระหน้ี

แทนผูกู  และไมสามารถชาํระหน้ีน้ันโดยส้ินเชิงได  เมื่อผูค้ําประกนัรองขอ  คณะกรรมการอาจผอนผันใหเรียกเก็บจาก            

ผูค้ําประกันเปนงวดรายเดือน  ไดสุดแตจะพิจารณาเห็นสมควรจนกวาเงินกูรายดังกลาวไดรับชาํระแลวเสร็จ 

       ขอ ๒๖. ผูกูก็ดี  ผูค้ําประกันกด็ี  ตองรับผูกพันวา  ถาตนประสงคจะขอออกจากงานประจําตามขอบังคับของ

สหกรณ  พ.ศ.  ๒๕๔๓  ขอ ๓๑ (๓)  ตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชาํระหน้ีสินซึง่ตนมีอยูตอสหกรณใหเสร็จ

ส้ินเสียกอน   
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หมวด  ๖ 

ขอกําหนดเบ็ดเตลด็ 
 

      ขอ ๒๗. ในกรณีท่ีมีปญหาเกีย่วกับการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหประธานกรรมการเปนผูมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด

และคําวินิจฉัยของประธานกรรมการถือเปนท่ีสุด  

 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี       มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 
 

 

 

                         ( อาจารยชรินพร  งามกมล ) 

                                ประธานกรรมการ 

              สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จาํกัด 
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หลักปฏิบัติประกอบการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

**************************** 
  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จาํกัด  ในการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี  ๑๕  

คร้ังท่ี  ๕/๒๕๕๒  เมื่อวันท่ี  ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๕๓  มีมติเห็นชอบกาํหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ จํากัด  วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู   พ.ศ.  ๒๕๕๓   และหลักปฏิบัติประกอบกับการให

เงินกูประเภทสามัญแกสมาชกิดงัน้ี 

  ขอ ๑.  หลักปฏิบัติฉบับน้ี  ใชเปนบรรทัดฐานในการประกอบการใหเงินกูประเภทสามัญแกสมาชกิ  โดยใชควบคูกับ 

ระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

  ขอ ๒.  หลักปฏิบัติฉบับน้ีใหเร่ิมใชตั้งแตวันท่ี  ๑  มกราคม  ๒๕๕๓  เปนตนไป 

  ขอ ๓.  การใชบุคคลค้ําประกันเงนิกูสามัญ  มีหลักเกณฑการพิจารณาดังน้ี 
 

วงเงินสูงสุดท่ีผูกูมีสิทธิยื่นขอกู  (บาท) 

 

เงินเดือนผูค้ําประกัน 

 ผูค้ําประกันรายท่ี  ๑ ผูค้ําประกันรายท่ี  ๒ 

๑๑,๐๐๐.๐๐ – ๕๐,๐๐๐.๐๐ ตั้งแต ๕,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึน้ไป ตั้งแต ๕,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึน้ไป 

๕๑,๐๐๐.๐๐ – ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ตั้งแต ๗,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึน้ไป ตั้งแต ๕,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึน้ไป 

๑๐๑,๐๐๐.๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ตั้งแต ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึ้นไป ตั้งแต ๗,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึน้ไป 

๑๕๑,๐๐๐.๐๐ – ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ตั้งแต ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึ้นไป ตั้งแต ๑๐,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึ้นไป 

๒๐๑,๐๐๐.๐๐ – ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ ตั้งแต ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึ้นไป ตั้งแต ๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึ้นไป 

๒๕๑,๐๐๐.๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ตั้งแต ๑๗,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึ้นไป ตั้งแต ๑๕,๐๐๐.๐๐  บาท/เดือน ขึ้นไป 
 

  ขอ ๔.  การพิจารณาหลักประกันเงินกูสามัญท่ีนอกเหนือจากตารางในขอ  ๓.  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

เงินกู  และใหถือวาคําวินิจฉัยของคณะกรรมการดําเนินการเปนอันส้ินสุด 

  ขอ ๕.  ในกรณีท่ีผูค้ําประกันเงินเดือนนอยกวาขอกาํหนดใหผูกูหาผูค้ําประกันไดมากกวา  ๒  คน ซึง่เมื่อคิดเฉล่ียแลว  

เงินเดือนผูค้ําประกันท้ังหมด  อยูในเกณฑจะไดรับการพิจารณาเปนราย  ๆ  ไป 

  ใหใชหลักปฏิบัติประกอบการใหเงินกูประเภทสามัญน้ีจนกวาจะมกีารเปล่ียนแปลง  โดยคณะกรรมการดาํเนินการ 

 

 

 

                     

                         ( อาจารยชรินพร  งามกมล ) 

                                ประธานกรรมการ 

              สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จาํกัด 
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ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด 

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู 

แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ  ๒๕๔๘ 

-------------------------------------------------- 
 

        อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   จํากดั  ขอ  ๕๗ (๘)  

และ  ขอ  ๘๓  (๓)  ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากัด  ชุดท่ี  

๑๑  คร้ังท่ี  ๓/๒๕๔๘  เมื่อวันท่ี  ๒๒   พฤศจิกายน   ๒๕๔๘   มีมติใหปรับแกไขเพ่ิมเตมิระเบียบฯ  วาดวยการใหเงินกูแก

สมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ.  ๒๕๔๘  ดังตอไปน้ี 

       ขอ  ๑.  ระเบียบน้ีเรียกวา  “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ จํากดั  วาดวยการ

ใหเงินกูแกสมาชกิและดอกเบ้ียเงนิกู  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ  ๒๕๔๘” 

         ขอ  ๒.  ระเบียบน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันท่ี  ๑  ธันวาคม   ๒๕๔๘  เปนตนไป 

      ขอ  ๓.  แกไขขอความในขอ  ๑๑.  ของระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากดั   

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชกิและดอกเบ้ียเงินกู  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใชขอความตอไปน้ีแทน 

  ขอ  ๑๑.  การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท  ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณ  สหกรณจะพิจารณาถงึ 

ความสามารถของสมาชิกในการผอนชําระหน้ีแตละงวดท่ีถึงกาํหนดสงภายในวันส้ินเดอืนน้ัน  ๆ  โดยวิธีหักจากเงินไดรายเดือน

ของผูกู  ณ  ท่ีจาย 

   การสงเงินงวดชําระหน้ีเงินกูทุกประเภท ดอกเบ้ียเงินกู รวมท้ังเงินอ่ืนๆ ของสมาชิกรวมกันจะตองไมเกินกวา

รอยละ ๗๐ ของเงินเดือน  โดยคาํนวณรวมจากคาหุน  เงินตน  และดอกเบ้ีย  หากภาระการผอนชาํระเกินวารอยละ  ๗๐  

สหกรณมีสิทธิปรับลดหรือระงับการปลอยเงินกูประเภทฉุกเฉิน  หรือปรับลดวงเงินกูประเภทสามัญไดตามแตกรณี 

      ขอ  ๔.  แกไขขอความในขอ  ๑๓.  ของระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากดั   

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชกิและดอกเบ้ียเงินกู  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใชขอความตอไปน้ีแทน 

  ขอ  ๑๓.  การใหเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินแกสมาชิกผูกูคนหน่ึง ๆ  น้ัน  มีหลักเกณฑดังน้ี 

   (๑)  อายุการเปนสมาชิกต่าํกวา  ๓  เดือน  ไมมีสิทธิกูเงินเพ่ือเหตฉุุกเฉิน 

   (๒) อายุการเปนสมาชิกตั้งแต  ๓ - ๑๒  เดือน  มีสิทธิกูเงินไดไมเกนิ  ๕,๐๐๐.๐๐  บาท 

   (๓)  อายุการเปนสมาชิกตั้งแต ๑๓ เดือนขึ้นไป มีสิทธิกูได  ๑  เทาของเงินเดือน  แตไมเกิน 

๑๒,๐๐๐.๐๐  บาท สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน 

   (๔)  ระยะเวลาในการผอนชําระคืนไมเกิน  ๕  งวดตามระบบบัญชี  (๕  เดือน)   

   (๕)  ในกรณีประสงคจะขอกูใหมตองชาํระหน้ีเดมิท้ังหมด  หรือตองชําระหน้ีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เดิมท่ีคางชําระอยางนอย  ๒  งวดตามระบบบัญชี  (๒  เดือน) 

   (๖)  ในกรณีท่ีกูพิเศษ  หรือสามญัไปแลว  หากขอกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินอีก  จะกระทําไดหลังจากวันท่ี

รับเงินกูพิเศษ  หรือเงินกูสามัญไปแลวไมนอยกวา  ๓๐  วัน 

      ขอ  ๕.  แกไขขอความในขอ  ๑๗. ของระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากดั   

วาดวยการใหเงินกูแกสมาชกิและดอกเบ้ียเงินกู  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และใชขอความตอไปน้ีแทน 

 

 

   ขอ  ๑๗.  การใหเงินกูสามัญแกสมาชกิผูกูคนหน่ึง ๆ  น้ัน  มีหลักเกณฑดังน้ี 
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   (๑)  ตองมีอายุการเปนสมาชิกตัง้แต  ๖  เดอืนข้ึนไป  และไดรับการบรรจุเปนบุคลากรประจาํของ

มหาวิทยาลัย  สําหรับสมาชิกท่ียงัไมไดรับการบรรจเุปนบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัย  จะกูไดโดยใชหุนสะสมเปน

หลักประกันและกูไดไมเกินรอยละ  ๙๐  ของหุนท่ีมีอยูในวันขอกู 

   (๒)  มีหุนไมนอยกวา  ๑  ใน  ๕  ของวงเงินท่ีขอกู  หากมีหุนไมถึงเกณฑดังกลาว  ใหสมาชิกซื้อ

หุนเพ่ิมใหครบตามเกณฑท่ีกําหนด  ณ  วันจายเงินกู 

   (๓)  สิทธิในการยื่นกูเงินของสมาชิก ใหพิจารณาจากอายุการเปนสมาชิกและเงินเดือน ท้ังน้ี

เงินเดือน   ไมรวมเงินประจําตําแหนงบริหาร ในวงเงินสูงสุดไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนบาทถวน) หรือจํานวนเทา

ของเงินเดือนตามกําหนดในตารางสุดแตจาํนวนไหนจะนอยกวากัน โดยระยะเวลาการผอนชําระ ไมเกิน ๖๐ เดือน 

อายุการเปนสมาชิก 

( เดือน ) 

กูได (เทา) 

ของเงินเดือน 

วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 

(บาท) 

๖ - ๑๒ ๘ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๑๓ - ๒๔ ๑๐ ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๒๕ - ๓๖ ๑๒ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ 

๓๗ - ๔๘ ๑๔ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ 

๔๙  ขึ้นไป ๒๔ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ 

 

   (๔)  สมาชิกท่ีมีอายกุารเปนสมาชิกไดถงึ  ๑๒  เดือน  แมจะมีสิทธิกูไดตามขอ  ๑๗ (๓)  ก็ตาม  

สหกรณขอสงวนสิทธิท่ีจะพิจารณาปลอยเงินกูใหเพียงรอยละ  ๗๐  ของวงเงินกูสูงสุดตามสิทธ ิ

   (๕)  จํานวนเงินกูท่ีไดรับการอนุมตัิจะเปนตัวเลขกลมหลักพัน  เพ่ือสะดวกในการคํานวณ 

 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี        ธันวาคม  ๒๕๔๘ 

 

 

       ( อาจารยชรินพร   งามกมล ) 

               ประธานกรรมการ 

       สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จํากดั 

 

 


