ระเบียบ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2558
----------------------------------------------ด้วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด ได้พิจารณา
เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สอดคล้องกับข้อบังคับของสหกรณ์ที่แก้ไขใหม่
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด
ข้อ 72 (8) และข้อ 96 (4) ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการฯ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558
ได้มีมติให้กาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2558 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด ว่าด้วย
เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2558”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2558 เป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2551
(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2551 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
(3) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญและ
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2556
(4) บรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง และมติ ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบ
นี้แทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(2) เงินกู้สามัญ
ข้อ 5. สหกรณ์จะให้เงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกเท่านั้น
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คณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร แต่จะให้เงินกู้เพื่อการสุรุ่ยสุร่ายหรือการเก็งกาไรไม่ได้
ข้อ 7. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 8. การให้เงินกู้ทุกประเภทนั้น ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้และสมาชิกผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
ต้องทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 9. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ซึ่งผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหัก
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ทุกประเภท ดอกเบี้ยเงินกู้ รวมทั้งเงิน
อื่น ๆ ของสมาชิกรวมกันแล้วจะต้องมีเงินคงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินได้รายเดือน ให้ถือว่า
เงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนนั้น ๆ
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 10. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบอานาจให้ประธาน
กรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดาเนินการ หรือผู้จัดการ ตามที่เห็นสมควร เป็นผู้วินิจฉัย
ให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการดาเนินการก็ได้ และให้ผู้ได้รับมอบดังกล่าวนั้น แถลงรายการเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้ไปและส่งคืน เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
ข้อ 11. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น ให้ได้ไม่เกินร้อยละเก้าสิบของ
มูลค่าหุ้น หรือไม่เกินหนึ่งเท่าแห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น สุดแต่จานวนไหนน้อยกว่า ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
สี่หมื่นบาท อนึ่ง สาหรับสมาชิกสหกรณ์ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 33 (7) ไม่มีสิทธิขอกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายใหม่
และรายก่อนรวมกัน จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในวรรคก่อนไม่ได้
อนึ่ง สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ โดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมด
เกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 16 สุดแต่กรณีไม่ได้
ข้อ 12. หลักประกันสาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน นอกจากหนังสือกู้ซึ่งผู้กู้ได้ทาไว้ต่อสหกรณ์
แล้วก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ข้อ 13. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เต็มจานวนพร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวันสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก หรือให้ส่งเป็นงวดรายเดือนรวมกัน
หกงวด งวดแรกให้ส่งต้นเงินไม่ต่ากว่าหนึ่งในหกของจานวนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ภายในวันสิ้นเดือนที่คิด
ดอกเบี้ยเดือนแรก ส่วนต้นเงินที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดือนถัดไป ทั้งนี้ โดยไม่มีการ
ผ่อนเวลาแต่อย่างใดอีก
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เงินกู้สามัญ
ข้อ 14. การให้เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญ
แก่สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการอาจแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ขึ้นตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 76
และมอบอานาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกก็ได้
ข้อ 15. คาขอกู้เงินกู้สามัญของสมาชิกนั้น ต้องเสนอผ่านการพิจารณาให้ความเห็นของ
ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นของสมาชิกผู้นั้นด้วย ยกเว้นคาขอกู้เงินกู้สามัญที่สมาชิกแสดงความประสงค์ขอกู้ไม่เกิน
มูลค่าหุ้นทีต่ นมีอยู่ ณ เวลายื่นคาขอกู้
ข้อ 16. จานวนเงินกู้สามัญที่ให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้น สูงสุดไม่เกิน 1,200,000.- บาท
ย่อมสุดแต่คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเห็นสมควรตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นสมาชิก 12 เดือน แต่ไม่เกิน 24 เดือน ให้กู้ได้ 5 เท่าของเงินเดือน
(2) เป็นสมาชิก 25 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน ให้กู้ได้ 10 เท่าของเงินเดือน
(3) เป็นสมาชิก 37 เดือน แต่ไม่เกิน 60 เดือน ให้กู้ได้ 15 เท่าของเงินเดือน
(4) เป็นสมาชิก 61 เดือน แต่ไม่เกิน 84 เดือน ให้กู้ได้ 20 เท่าของเงินเดือน
(5) เป็นสมาชิก 85 เดือน แต่ไม่เกิน 120 เดือน ให้กู้ได้ 25 เท่าของเงินเดือน
(6) เป็นสมาชิก 121 เดือน แต่ไม่เกิน 144 เดือน ให้กู้ได้ 30 เท่าของเงินเดือน
(7) เป็นสมาชิก 145 เดือนขึ้นไป ให้กู้ได้ 35 เท่าของเงินเดือน
ในกรณีที่สมาชิกผู้กู้เงินสามัญโดยแสดงความประสงค์ขอกู้ไม่เกินค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ ณ เวลายื่น
คาขอกู้ ให้กู้ได้ภายในจานวนไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์
อนึ่ง สมาชิกเงินกู้สามัญรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการกู้และค้าประกันเงินกู้สามัญน้อยกว่า
ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ สหกรณ์ฯ มีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้
(ก) ให้สมาชิกเงินกู้สามัญรายเดิม คงสิทธิการกู้ได้ไม่เกินจานวนเงินกู้ในสัญญาเดิม
ได้ 2 ครั้ง ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ ใช้ระเบียบนี้
(ข) ให้สมาชิกผู้ค้าประกันรายเดิม คงสิทธิในการค้าประกันได้ 3 สัญญาได้ 2 ครั้ง
ถ้าผู้กู้ใช้สิทธิตามข้อ (ก) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันประกาศ
ใช้ระเบียบนี้
ข้อ 17. ถ้าคณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควรจะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ยังส่งคืนเงินกู้
สามัญรายก่อนไม่เสร็จก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญรวมทุกรายการของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ ในเวลาใดเวลาหนึ่ง
จะมีจานวนต้นเงินเกินกว่าจากัดที่กล่าวในข้อ 16 สุดแต่กรณีไม่ได้
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อันมีลักษณะพึงให้กู้นั้นทุกราย ให้ถือลาดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งไม่เกินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ พึงให้ในลาดับก่อนเงินกู้ซึ่งมี
หลักประกันอย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในลาดับเดียวกันตามที่กล่าวในข้อ (1) เงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อย
พึงให้ก่อนเงินกู้ซึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้
สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ด้วย (ถ้ามี)
ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุผล
พิเศษจะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้
ข้อ 19. หลักประกันสาหรับเงินกู้สามัญ ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดี หรือ
เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนไม่เกินกว่าค่าหุ้นที่ผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์
ก็ไม่ต้องมีหลักประกันอย่างอื่นอีก
ถ้าเงินกู้สามัญรายนั้น โดยเฉพาะรายเดียวก็ดีหรือเมื่อรวมกับเงินกู้สามัญรายก่อนของผู้กู้
(ถ้ามี) ก็ดี มีจานวนเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ ก็ต้องมีหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) มีสมาชิกที่ไม่ได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
เห็นสมควรอย่างน้อยหนึ่งคนค้าประกันตามจานวนเงินกู้ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ผู้ค้าประกันให้ไว้ในสัญญาค้าประกัน
เพื่อความมั่นคงในการให้เงินกู้สามัญ คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้
มีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มีผู้ค้าประกันมากกว่าหนึ่งคน
สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กู้มากกว่าสองสัญญาในเวลาเดียวกันไม่ได้ และ
สมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน โดยจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจากัด
ที่กล่าวในข้อ 16 วรรคแรกไม่ได้
เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตายหรือออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
ดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นว่าไม่สมควรที่จะเป็นผู้ค้าประกันต่อไป ผู้กู้ต้องจัดให้สมาชิกอื่นซึ่ง
คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร เข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนคนเดิมให้เสร็จภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้กาหนด
การให้สมาชิกผู้ค้าประกันออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ผู้นั้นหลุดพ้นจากการ
ค้าประกันจนกว่าผู้กู้ได้จัดให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ เห็นสมควรเข้าเป็น
ผู้ค้าประกันแทน
อนึ่ง ภายหลังการทาหนังสือค้าประกันแล้ว ถ้าสมาชิกผู้ค้าประกันได้เป็นคู่สมรสของผู้กู้ ผู้กู้
จะต้องจัดให้มีสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้
ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้โดยเร็วด้วย

-5(2) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจานองรายอื่น จานองเป็นประกันเต็มจานวนเงินกู้
รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่า
ค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละแปดสิบ แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์นั้น
(3) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคาร หรือในสหกรณ์ ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ ว่าจานวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นของผู้กู้อยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่า
ของหลักทรัพย์นั้น
ข้อ 20. การส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณากาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้สามัญเป็นงวดรายเดือนเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็น
จานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้กู้ จานวนและความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ แต่ไม่เกิน
120 งวด ตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรก
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการดาเนินการเห็นว่ามีเหตุอันสมควรผ่อนผันเป็น
พิเศษ คณะกรรมการดาเนินการจะผ่อนเวลาการส่งเงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ ตามความใน
วรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนเวลาเช่นนี้รวมกันทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญ
รายหนึ่งๆ ต้องไม่เกินหกเดือน
หมวด 4
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 21. ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี โดยจะได้ประกาศ
ให้ทราบเป็นคราวๆ ไป
ข้อ 22. ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ
หมวด 5
การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 23. ให้คณะกรรมการดาเนินการ ตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง
ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
ข้อ 24. ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้คณะกรรมการดาเนินการจัดการ
เรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

-6(3) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่า หลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้
จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
(4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาสองเดือนติดต่อกัน หรือ
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 25. ในกรณีที่เงินกู้เป็นอันต้องส่งคืนโดยสิ้นเชิงตามที่กล่าวแล้วในข้อ 24 ถ้าผู้ค้าประกัน
ต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ และไม่สามารถชาระหนี้นั้นโดยสิ้นเชิงได้ เมื่อผู้ค้าประกันร้องขอคณะกรรมการ
ดาเนินการอาจผ่อนผันให้เรียกเก็บจากผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือน จนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือเงินกู้
ให้ไว้ต่อ สหกรณ์ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควร
ข้อ 26. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกันก็ดี ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกจากสหกรณ์หรือ
งานประจา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 33 (4) และข้อ 47(2) ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกจากสหกรณ์หรืองานประจานั้นได้
ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2558
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