
ระเบียบ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด 

ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2558 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ข้อ 72 
(8) และ 96(4) ที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการฯ ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
ได้ก าหนดระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2558 ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ว่าด้วย
เงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ   
พ.ศ. 2548 

(2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551  

(3) บรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง มติ และข้อตกลงอ่ืนใดซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบ 

นี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 

หมวดที่ 1 

ข้อก าหนดทั่วไป 

ข้อ 4 ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยการให้เงินกู้พิเศษตามระเบียบนี้ 
ข้อ 5 การให้เงินกู้พิเศษ ให้กู้ 6 ประเภทดังนี้ 
 5.1 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  
 5.2 เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ  
 5.3 เงินกู้พิเศษเพ่ือการประกอบอาชีพ 

 5.4 เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา 

 5.5 เงินกู้พิเศษเพ่ือการช าระหนี้แก่สถาบันการเงิน  
 5.6 เงินกู้พิเศษเพ่ือการอันจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก  
ข้อ 6 สมาชิกจะขอกู้เงินกู้พิเศษได้ ต้องเป็นสมาชิกในสหกรณ์นี้ติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อย

กว่า 1 ปี แต่ส าหรับสมาชิกตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พ.ศ. 2550 ข้อ 
33(7) ไม่มีสิทธิขอกู้เงินกู้พิเศษตามหมวดนี้ 

ข้อ 7 สมาชิกท่ียังส่งคืนเงินกู้ประเภทอ่ืนไม่เสร็จ ไม่ให้ได้รับเงินกู้พิเศษ เว้นแต่จะยอมให้หัก
ช าระเงินกู้ประเภทอ่ืนจากวงเงินกู้พิเศษที่ได้รับอนุมัติ 

อนึ่ง สมาชิกผู้ที่ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ ก็ไม่ให้ได้รับเงินกู้สามัญอีก เว้นแต่เมื่อให้เงินกู้
สามัญใหม่แล้วสมาชิกนั้นจะมีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้โดยจ านวนต้นเงินรวมกันไม่เกินจ ากัดที่ตน
อาจกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 8 การให้เงินกู้พิเศษต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
คณะกรรมการด าเนินการที่เข้าประชุมพิจารณาท้ังหมด 
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ข้อ 9 เมื่อคณะกรรมการด าเนินการได้วินิจฉัยให้เงินกู้พิเศษ ทั้งหนังสือกู้และเอกสารทาง

กฎหมายอย่างอ่ืน ๆ เกี่ยวกับเงินกู้นั้นได้จัดท าตามแบบที่ก าหนดไว้โดยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว สมาชิก 
ผู้กู้จึงรับเงินจากสหกรณ์ได้ 

ข้อ 10 ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จ จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวก
ให้กรรมการด าเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการเข้าตรวจการ
ก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุง หรือทรัพย์สิน หรือการประกอบอาชีพ หรือเพ่ือการอย่างอ่ืนที่ใช้เงินกู้นั้น
ในเวลาอันสมควรได้เสมอ และต้องชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจให้ทราบตามความประสงค์ 

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

ข้อ 11 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นั้น ได้แก่ 
(1) เงินกู้เพ่ือการสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุงอาคารส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของ

ตนเองหรือครอบครัวตามควรแต่ฐานะ 
(2) เงินกู้เพ่ือซื้ออาคาร หรือห้องชุด หรือซื้อที่ดินและอาคาร หรือซื้อที่ดินเพื่อจะได้

ก่อสร้างอาคารในระยะเวลาอันสมควร ทั้งนี้ ส าหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง
หรือครอบครัวตามควรแก่ฐานะ 

(3) เงินกู้เพ่ือกิจการซึ่งเกี่ยวข้องหรือจ าเป็นแก่ (1) หรือ (2) หรือ (1) และ (2) 
(4) เงินกู้เพ่ือช าระหนี้แก่บุคคลภายนอกซึ่งสมาชิกกู้มาเพ่ือกิจการตาม (1) หรือ (2) 

หรือ (3) หรือ (1) และ (2) หรอื (1) และ (3) หรือ (2) และ (3) หรือ (1) และ 
(2) และ (3) 

ข้อ 12 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 11 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น รายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย รายการบุคคลในครัวเรือน รายการที่อยู่อาศัยเดิมและ
เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องจัดให้มีที่อยู่อาศัยใหม่ แบบรูปหรือแบบแปลนและรายการก่อสร้างหรือต่อ
เติมหรือปรับปรุงอาคาร รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินที่จะก่อสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร 
รายละเอียดและหลักฐานแห่งที่ดินและอาคาร หรือห้องชุดที่จะซื้อ ก าหนดเวลาและราคา สัญญาที่ท า
ไว้หรือร่างสัญญาที่จะท า รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จ านวนเงินซึ่งตนจะออกเอง 
ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน เป็นต้น 

ข้อ 13 แบบรูปหรือแบบแปลน และรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารนั้น ต้อง
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการด าเนินการด้วย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบรูปหรือแบบแปลนหรือรายการดังกล่าวในวรรคก่อนใน
สาระส าคัญต้องได้รับความเห็นชอบของบุคคลซึ่งได้รับมอบจากคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือการนี้ 
แล้วให้ผู้รับมอบรายงานให้คณะกรรมการด าเนินการทราบด้วย 

ข้อ 14 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงลักษณะที่อยู่อาศัยตามควร
แก่ฐานะและความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินห้าล้านบาท 

 



-3- 
 

ข้อ 15 เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์นั้น มีความมุ่งหมายเพ่ือสมาชิกใช้จัดให้มีที่อยู่
อาศัยของตนและครัวเรือนตามที่กล่าวในข้อ 11 มิใช่จัดให้มีข้ึนส าหรับเช่าหรือขายหรือโอนแก่ผู้อ่ืน 

           ตราบใดที่สมาชิกยังส่งคืนเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ไม่เสร็จ จะให้เช่าหรือ
โอนอาคารหรือที่ดินซึ่งใช้เงินกู้นั้นไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดแก่ผู้อื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากคณะกรรมการด าเนินการก่อน 

ข้อ 16 เมื่อผู้กู้ได้ด าเนินการตามความมุ่งหมายแห่งหนังสือกู้เสร็จแล้ว ต้องรีบรายงานเป็น
หนังสือให้ผู้จัดการของสหกรณ์ทราบ ภายในระยะเวลา 30 วัน 

ข้อ 17 เมื่อผู้จัดการสหกรณ์ได้รับรายงานจากผู้กู้ตามข้อ 16 แล้ว ให้เสนอรายงานต่อผู้
สอบสวนค าขอกู้รายนั้นตรวจสอบ แล้วเสนอคณะกรรมการด าเนินการทราบ ค่าใช้จ่ายในการ
ตรวจสอบให้สหกรณ์เป็นผู้จ่าย โดยอ้างอิงจากตามวิธีปฏิบัติที่ประกาศ  
 

เงินกู้พิเศษเพื่อการซื้อยานพาหนะ 

ข้อ 18 เงินกู้พิเศษเพ่ือการซื้อยานพาหนะ ให้เพ่ือการซื้อยานพาหนะของตนเองและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรว่าเป็นสิ่งจ าเป็น และก่อประโยชน์ให้แก่สมาชิกผู้กู้ 

ข้อ 19 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 18 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน รายได้และ
ค่าใช้จ่าย ความจ าเป็นที่จะต้องมียานพาหนะเพ่ือใช้  

ข้อ 20 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือซื้อยานพาหนะซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น สุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง
และความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสามล้านบาท 

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ 

ข้อ 21 เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพนั้น ให้เพ่ือการประกอบอาชีพของตนและ
ครอบครัว ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นเป็นการสมควรว่าจะก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกผู้กู้ 

ข้อ 22 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 21 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แผนงานประกอบอาชีพที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดแห่งความต้องการเงินกู้ จ านวนทุนซึ่งตนออกเอง 
รายการรายได ้ซึ่งคาดว่าจะได้รับจากการลงทุนนั้น ก าหนดการใช้จ่ายเงินกู้ ประสบการณ์ของตน
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพนั้น รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 

ทุน หมายถึง เงิน และหรือสินทรัพย์ที่สมาชิกน ามาลงทุนในการประกอบอาชีพนั้น 

ข้อ 23 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้นสุดแต่
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง
ตามแผนงานประกอบอาชีพและความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสี่ล้านบาท 
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เงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา 

ข้อ 24 เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษานั้น ให้เพ่ือการศึกษาของตนและบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย  
ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นเป็นการสมควรว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกผู้กู้ 

ข้อ 25 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 24 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ เกี่ยวข้อง เช่น รายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แผนการศึกษาและหลักสูตรที่จะใช้เงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานค่าใช้จ่ายเพ่ือการศึกษา เหตุผลและความจ าเป็นแห่งความต้องการเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 

ข้อ 26 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษาซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่ง ๆ นั้น สุดแต่คณะกรรมการ
ด าเนินการพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้แท้จริง ตามแผนการ
ศึกษาและความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินสามล้านบาท โดยจะแบ่งจ่ายเป็นงวดๆ  
ไม่เกิน 3 ครั้งต่อหนึ่งปีตามหลักสูตรการศึกษา  

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการช าระหนี้แก่สถาบันการเงิน 

ข้อ 27 เงินกู้พิเศษเพ่ือการช าระหนี้แก่สถาบันการเงินนั้น ให้เพื่อการช าระหนี้ของตน บุตร
หรือคู่สมรสที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นเป็นการสมควรจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สมาชิกผู้กู้ 

ข้อ 28 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 27 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น รายการ
ทรัพย์สินและหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย แผนการช าระหนี้ รายละเอียดและหลักฐานแห่ง 

หนี้สินที่เกิดกับสถาบันการเงินนั้น เหตุผลและความจ าเป็นแห่งความต้องการเงินกู้ รายละเอียดและ
หลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 

ข้อ 29 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการช าระหนี้แก่สถาบันการเงินซึ่งให้แก่สมาชิกคนหนึ่งๆ นั้น 
สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมควร โดยค านึงถึงความต้องการเงินกู้
แท้จริงตามแผนการช าระหนี้และความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกินห้าล้านบาท 

 

เงินกู้พิเศษเพื่อการอันจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิก 

ข้อ 30 เงินกู้พิเศษซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรให้ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
เพ่ือส่งเสริมฐานะความมั่นคง หรือเพ่ือประโยชน์อื่นใดแก่สมาชิก 

ข้อ 31 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าวในข้อ 30 ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ
ด าเนินการตามแบบที่ก าหนดไว้ รวมทั้งรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เหตุผลและความ
จ าเป็นแห่งความต้องการเงินกู้ รายละเอียดและหลักฐานแห่งทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน 

ข้อ 32 จ านวนเงินกู้พิเศษเพ่ือการอันจ าเป็นหรือเป็นประโยชน์แก่สมาชิกซึ่งจะให้แก่สมาชิก
คนหนึ่งๆ นั้น สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร โดยค านึงถึงความ
ต้องการเงินกู้แท้จริงตามแผนการช าระหนี้ และความสามารถช าระหนี้ของสมาชิกนั้น แต่ไม่เกิน 
สามล้านบาท 
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หมวด 2 

หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ 

 

ข้อ 33 ในการกู้เงินกู้พิเศษนั้น ผู้กู้ต้องท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนดไว้ โดย
หลักประกันส าหรับเงินกู้พิเศษ จะเป็นหลักทรัพย์ หรือหุ้นสหกรณ์ หรือหลักทรัพย์และหุ้นสหกรณ์ก็ได้
          ถ้าเงินกู้พิเศษนั้นมีจ านวนเกินกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  
ก็ต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ด้วย 

(1) มีอสังหาริมทรัพย์อันปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืนมาจ านองเป็นประกันการ 
ช าระหนี้เต็มจ านวนเงินกู้รายนั้น โดยต้องเป็นที่พอใจคณะกรรมการด าเนินการว่าจ านวนเงินกู้ส่วนเกิน
กว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นของผู้กู้ จะต้องไม่เกินราคาประเมิน ตามเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ก าหนดของ
อสังหาริมทรัพย์ที่จ านองเป็นประกันเงินกู้นั้น 

กรณี อสังหาริมทรัพย์ที่จ านองเป็นที่ดินต้องเป็นที่ดินที่มีโฉนด  
กรณี อสังหาริมทรัพย์ที่จ านองเป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง ผู้จ านองต้องท า

ประกันวินาศภัยซึ่งอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น กับบริษัทประกันภัยที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์
หรือบริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ก าหนด ในจ านวนเอาประกันตามที่คณะกรรมการด าเนินการ
เห็นสมควร โดยระบุให้สหกรณ์เป็นผู้รับผลประโยชน์ และจะต้องต่ออายุการเอาประกันตลอดเวลา
ตราบเท่าที่ผู้กู้ยังช าระเงินกู้ตามสัญญาไม่เสร็จ โดยสหกรณ์อาจหักเอาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ผู้กู้
จะได้รับเพ่ือช าระเป็นค่าเบี้ยประกันแทนผู้กู้ หรือหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายทุกเดือน
สะสมเพ่ือช าระเป็นค่าเบี้ยประกันแทนผู้กู้ หรือให้ผู้กู้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ โดยต้องมีเงินฝาก
คงเหลือไม่น้อยกว่าจ านวนเบี้ยประกันที่จะต้องช าระในแต่ละปีก็ได้ 

(2) มีหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์นี้ หรือเอกสารการฝาก
เงินในสถาบันการเงินอื่นใด ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน าเป็นประกันเงินกู้รายนั้นโดย
จ านวนเงินกู้ส่วนที่เกินกว่าร้อยละเก้าสิบของมูลค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละเก้าสิบแห่งค่าของ
หลักทรัพย์นั้น ๆ  

 

หมวด 3 

การสอบสวนและการจ านองอสังหาริมทรัพย์ 
ข้อ 34 คณะกรรมการด าเนินการจะมอบให้กรรมการด าเนินการคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่น

ตามท่ีเห็นสมควรสอบสวนและท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้เงินพิเศษเสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาหรือเป็นผู้แทนของสหกรณ์ในการรับจ านองอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันทั้งนี้ผู้ขอกู้ต้อง
ให้ข้อความเป็นจริงและให้ความร่วมมือ 

ข้อ 35 เมื่อผู้จัดการตรวจสอบค าขอกู้ในเบื้องต้นเห็นว่าถูกต้องตามระเบียบให้เสนอผู้ท า
หน้าที่สอบสวนด าเนินการต่อไป 

 รายงานการสอบสวนเกี่ยวกับค าขอกู้เงินกู้พิเศษที่เสนอคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอย่างน้อยต้องมีข้อความดังนี้ 

(1) ค าขอกู้เงินกู้พิเศษเป็นความจริงและสมควรหรือไม่ 
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(2) หลักทรัพย์ที่เสนอเป็นประกันเงินกู้นั้น เหมาะสมและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ใน
ข้อ 33 หรือไม่ 

(3) ผู้กู้มีความสามารถในการส่งคืนเงินกู้เพียงใด 
(4) ข้อความอ่ืนๆ ที่ควรรายงานเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ  
     ด าเนินการ 

ข้อ 36 ผู้ยื่นค าขอกู้เงินกู้พิเศษ ต้องช าระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเงินกู้พิเศษตามระเบียบว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2558 

 

หมวด 4  
การส่งคืนเงินกู้พิเศษ 

ข้อ 37 คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาก าหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือนๆ ละเท่า ๆ กัน เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นสมควร จ านวนเงินกู้ ความมุ่งหมายของการ
กู ้โดยสามารถก าหนดจ านวนงวดของการช าระจนถึงอายุหกสิบปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินสองร้อยสี่สิบงวด 
ตั้งแต่เดือนแรกที่จ่ายช าระเงินกู ้ทั้งนีโ้ดยไม่มีการผ่อนเวลา 

        ในกรณีที่ไม่อาจก าหนดให้ส่งคืนเงินกู้งวดรายเดือนเท่ากันได้ เพราะไม่ลงตัวเศษของ
งวดจะน าไปรวมกับงวดแรกหรืองวดสุดท้ายก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการด าเนินการจะเห็นสมควร   

ข้อ 38 การส่งช าระหนี้เงินกู้ซ่ึงผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เว้นแต่สมาชิกนั้นตกอยู่ในสถานะอันท าให้ไม่สามารถหักเงินได้รายเดือนได้ โดยมิใช่
เกิดข้ึนด้วยเจตนาอันไม่สุจริตของตน ให้สมาชิกยื่นค าขอเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อ
พิจารณาอนุญาตให้สมาชิกนั้นส่งช าระหนี้เงินกู้ด้วยวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร
ก็ได้  

   

หมวด 5 

การคิดดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ 

ข้อ 39 ให้เรียกดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษไม่เกินกว่าตามกฎหมายก าหนด โดยจะได้ประกาศให้
ทราบเป็นคราวๆ ไป  

ข้อ 40 ดอกเบี้ยนั้นให้คิดเป็นรายวันตามจ านวนต้นเงินคงเหลือ 

 

หมวด 6 

การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ 
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการด าเนินการตรวจตราควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่

ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ และเมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิด
บกพร่อง ผู้กู้จะต้องจัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

ข้อ 42 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้และให้คณะกรรมการ
ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 

(1)  เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
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(2)  เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการด าเนินการว่า ผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ 
ให้เงินกู้นั้น 

(3)  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการเห็นว่าหลักประกันส าหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและ 
ผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนด 

(4)  เมื่อค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ (ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย) เป็นเวลาถึงสองงวด
ติดต่อกัน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับงวดเงินกู้รายหนึ่งๆ 

ข้อ 43 ผู้กู้ ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอลาออกจากสหกรณ์หรืองานประจ าตาม
ข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 33 (4) และข้อ 40 ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระ
หนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอลาออกจากสหกรณ์หรืองานประจ านั้นได้ 
 

ประกาศ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 

 

 

(นางสาวภาวิณี ช้อยสุนิรชร) 
        ประธานกรรมการ 

          สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จ ากัด 

 
 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


