
  
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

ว่าด้วย การให้เงนิกู้และดอกเบี้ยเงนิกู้  

พ.ศ. 2558 

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

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  55 (4)  และข้อ 76  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด พ.ศ. 2552 และคณะกรรมการด าเนินการในคราวที่ประชุมครั้งที่ 

15/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 ได้วางระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ไว้

ดังต่อไปนี ้
 

หมวด 1 

ข้อความทั่วไป 

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วย

การให้เงนิกู้และดอกเบีย้เงนิกู้ พ.ศ. 2558” 

ข้อ 2. ให้ใชร้ะเบียบนีต้ั้งแตว่ันที่ 30 กันยายน 2558 เป็นต้นไป 

ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด ว่าด้วยการให้ 

เงินกู้และดอกเบีย้ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงนิกู้และดอกเบีย้เงนิกู้ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

2558 ลงวันที่ 30 มถิุนายน 2558 

       บรรดาระเบียบหรอืค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง

กับระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

ข้อ 4. ในระเบียบนี้ 

       “สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด 

       “คณะกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด 

       “คณะกรรมการเงินกู้” หมายความว่า คณะกรรมการเงนิกู้สหกรณ์ออมทรัพย์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด      

                 “ประธานกรรมการด าเนินการ” หมายความว่า ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด 

                 “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกที่มีคุณสมบัติตามข้อ 35 แห่งข้อบังคับ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่จ ากัด พ.ศ. 2552 
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ข้อ 5. สหกรณ์ให้เงนิกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท คือ 
               5.1  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
               5.2  เงินกู้สามัญ 
              5.3  เงินกู้พิเศษ 

ข้อ 6. การพิจารณาวินิจฉัยอนุมัติให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกู้สามัญแก่สมาชิก 
คณะกรรมการเงินกู้  อาจมอบอ านาจให้ประธานกรรมการเงินกู้ หรือรองประธานกรรมการเงินกู้ 
หรอืกรรมการเงินกู้ผู้ได้รับมอบหมายตามที่เห็นสมควรเป็นผู้มีอ านาจวินิจฉัยอนุมัติการให้เงินกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉินและเงนิกู้สามัญแทนคณะกรรมการเงินกู้ได้   

เมื่อผู้ได้รับมอบอ านาจอนุมัติให้เงินกู้แล้วจะต้องเสนอให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบก่อนที่จะ

รายงานให้คณะกรรมการด าเนนิการทราบ 
ข้อ 7. สมาชิกผูป้ระสงค์จะกู้เงินต้องยื่นค าขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด  และ

ท าหนังสือสัญญาเงนิกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ 

    สมาชิกแตล่ะคนอาจยื่นขอกู้ทั้งสามประเภทตามข้อ 5. ในคราวเดียวกันก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้อง
ไม่เกินกว่าความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกผูกู้้ 

ข้อ 8. ผูกู้้ต้องลงลายมือช่ือในหนังสือกู้ ณ ส านักงานของสหกรณ์ 
ข้อ 9. ให้คณะกรรมการด าเนินการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่ไม่สูงกว่าอัตราที่

กรมส่งเสริมสหกรณ์ก าหนด และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม   โดยสหกรณ์จะ
ประกาศให้สมาชิกทราบเป็นคราว ๆ ไป  

ดอกเบี้ยนั้น ให้คิดเป็นรายวันตั้งแต่วันที่ที่ลงในเช็ค หรือวันที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้กู้  ตาม
จ านวนเงินตน้ที่ได้รับไป  การส่งคืนเงนิกู้ให้คิดดอกเบีย้เงนิกู้สิน้สุดก่อนวันส่งคนื 1 วัน 

 

หมวด 2 

เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ข้อ 10. สมาชิกอาจกู้เงนิเพื่อเหตุฉุกเฉินได้ ดังนี้          

                    10.1 สมาชิกที่มเีงินได้รายเดือน ให้กู้ได้ไม่เกินสองเท่าของเงินได้รายเดือน                      
         10.2 สมาชิกเดิมที่ได้รับเงินบ านาญ หรอืเงินบ าเหน็จรายเดือน ให้กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
ได้  2 กรณี ดังนี้ 

     10.2.1 กรณีเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือนไมเ่กิน 10,000.00 บาท 
กู้ได้ไม่เกิน 20,000.00 บาท  (สองหมื่นบาทถ้วน) 
                10.2.2 กรณีเงินบ านาญ หรือเงนิบ าเหน็จรายเดือนเกิน 10,000.00 บาท กู้
ได้ไม่เกินสองเท่าของเงินบ านาญ หรอืเงินบ าเหน็จรายเดือน 

            10.3 สมาชิกเดิมที่ไม่ได้รับเงินบ านาญ หรือเงนิบ าเหน็จรายเดือนใหกู้้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินไม่เกิน 15,000.00 บาท โดยใช้ทุนเรือนหุ้น และหรอืเงินฝากค้ าประกัน 
         ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีหนี้เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเหลอือยู่ จะขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอกีไม่ได้ 
         หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงนิกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 
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หมวด 3 

เงนิกู้สามัญ 

ข้อ 11. สมาชิกอาจกู้เงินสามัญได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่เกิน 

2,000,000.00 บาท (สองล้านบาทถ้วน)  ทั้งนีใ้ห้อยู่ในดุลยพินจิของคณะกรรมการเงนิกู้ 

      ในกรณีที่สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝากอยู่ในสหกรณ์เกินกว่าวงเงินที่อาจกู้ได้

ตามวรรคแรก คณะกรรมการเงินกู้อาจให้เงินกู้สามัญเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินจ านวนทุนเรือนหุ้นและ/หรือ

เงินฝากไม่เกินจ านวนร้อยละ 90 ของเงนิฝากที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ 

      หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงนิกู้สามัญใหเ้ป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 12. ในกรณีที่ขอกู้เงนิในเงนิกู้สามัญจะต้องมีหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

         12.1 กรณีใช้บุคคลค้ าประกัน 

                12.1.1 วงเงินกู้ไม่เกิน 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ค้ าประกันอย่าง

น้อย 1 คน     

 12.1.2 วงเงินกู้ เกินกว่า 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ถึง 

1,200,000.00 บาท (หนึ่งลา้นสองแสนบาทถ้วน) ต้องใช้ผู้ค้ าประกันอย่างนอ้ย 2 คน 

                12.1.3 วงเงินกู้ เกินกว่า 1,200,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ขึ้น

ไปต้องใช้ผู้ค้ าประกันอย่างนอ้ย 3 คน 

         สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 

สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้ าประกันส าหรับผู้กู้มากกว่า 3 คน ในเวลาเดียวกันไม่ได้   และสมาชิกคน

หนึ่งจะมีสิทธิในฐานะผู้ค้ าประกันในจ านวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าจ านวนที่กล่าวในข้อ 11. 

วรรคแรก หรือวรรคสองไม่ได้ แต่ในการรับภาระหนี้สินของผู้กู้ในฐานะผู้ค้ าประกันให้เป็นไปตาม

ข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 22 

         12.2  เงินฝากในสหกรณ์สามารถน ามาเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 90  

                 สมาชิกสามารถถอนเงินฝากที่น ามาค้ าประกันหนี้บางส่วนได้ โดยต้องรักษา

ระดับเงินฝากค้ าประกันใหม้ีอยู่ตามวรรคแรก 

         12.3  การใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ให้คณะกรรมการเงินกู้เป็นผู้ประเมิน

ราคาอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 

         12.4 หลักทรัพย์รัฐบาลที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรสามารถน ามาเป็น

หลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80  ของหลักทรัพย์นั้น 

ข้อ 13. ค าขอกู้เงนิสามัญที่ได้รับอนุมัติแล้วนั้น ให้มผีลใชไ้ด้เพียง 30 วัน นับแต่วันที่อนุมัต ิ
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หมวด 4 

เงนิกู้พิเศษ 

ข้อ 14. การให้เงนิกู้พิเศษได้แก่ 

14.1 การให้เงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

14.2 การให้เงนิกู้พิเศษเพื่อการสง่เสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิก 

14.3 การให้เงนิกู้พิเศษเพื่อเหตุอื่น ๆ 

       ใหถ้ือว่าการกู้เงนิพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์อยู่ในล าดับส าคัญก่อนเงินกู้พิเศษอื่น ๆ   

ข้อ 15. สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินกู้พิเศษ  ต้องยื่นค าขอกู้พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ 

สหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 16. การให้เงินกู้พิเศษ ต้องได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวน

คณะกรรมการเงนิกู้ 

ข้อ 17. ในกรณีที่ผู้กู้ยังส่งคืนเงินกู้พิเศษไม่เสร็จสิ้น จะต้องยินยอมและอ านวยความสะดวก

ให้คณะกรรมการเงินกู้ หรือบุคคลที่คณะกรรมการเงินกู้มอบหมายเข้าตรวจสอบว่าผู้กู้ได้ใช้เงินกู้

ตามวัตถุประสงค์ที่ขอกู้หรอืไม่         

ผูกู้้จะจ าหนา่ยทรัพย์สินซึ่งใชเ้ป็นหลักประกันเงนิกู้นั้นไม่วา่บางสว่นหรอืทั้งหมดไม่ได้ เว้นแต่

ในกรณีที่จ าเป็น และได้รับอนุญาตเป็นหนังสอืจากคณะกรรมการเงินกู้ก่อน 

 ข้อ 18. เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหน์ั้น อาจขอกู้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

     18.1 เพื่อปลูกสร้างอาคารส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินของตนเอง คู่สมรสหรือบิดา

มารดา 

     18.2 เพื่อขยาย ต่อเติม ปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินของ

ตนเอง คู่สมรส และ/หรอืบิดามารดา 

     18.3 เพื่อซือ้ที่ดนิ หรอืที่ดนิพร้อมอาคารส าหรับเป็นที่อยู่อาศัยของตนเอง 

     18.4 เพื่อไถ่ถอนจากจ านองหรอืขายฝากที่ดินหรืออาคารที่เป็นที่อยู่อาศัยในที่ดินของ

ตนเอง คู่สมรส และ/หรอืบิดามารดา   

     18.5 กรณีอื่น ๆ เพื่อการเคหะสงเคราะห์ 

  การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสาระส าคัญหลังจากที่ได้รับอนุมัติให้กู้แล้ว จะกระท าได้ต่อเมื่อ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการเงินกู้แล้ว 

ข้อ 19. สมาชิกอาจกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ได้ไม่เกินรายละ 9,000,000.00 บาท 

(เก้าล้านบาทถ้วน) 

 หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ให้เป็นไปตามประกาศของ 

สหกรณ์ 

ข้อ 20. เพื่อเป็นการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและครอบครัว 

คณะกรรมการเงินกู้อาจอนุมัติให้เงินกู้พิเศษเพื่อการส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิกในวงเงิน

ไม่เกิน 9,000,000.00 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) ต่อรายก็ได้ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการส่งเสริมฐานะความมั่นคงของสมาชิกให้เป็นไป

ตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 21. การขอกู้เงินพิเศษเพื่อเหตุอื่น ๆ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์จะ

ประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 22. ในกรณีที่เงินกู้พิเศษนั้นมีจ านวนไม่เกินกว่าทุนเรือนหุ้น ซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ให้ใช้

ทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน 

หากเงนิกู้พิเศษนั้นมจี านวนเกินกว่าทุนเรือนหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์  ผู้กู้ต้องมีหลักประกัน

อย่างใดอย่างหนึ่ง หรอืร่วมกันตามข้อ 12. มาค้ าประกันในส่วนที่เกินกว่าทุนเรือนหุ้น 

 

หมวด 5 

หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงนิกู้และการเรียกคืนเงนิกู้ 

 ข้อ 23. ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้ได้ ให้ผู้ค้ าประกันรับภาระหนี้สินของผู้กู้ใน

ส่วนที่เหลือทั้งหมด  ซึ่งถ้าผู้กู้รายใดมีผู้ค้ าประกันเกินกว่า  1 ราย ผู้ค้ าประกันทุกรายต้องรับภาระ

หนี้สินของผู้กู้ในส่วนที่เหลือทั้งหมดร่วมกัน  และเมื่อผู้กู้ได้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก ให้น าทุน

เรือนหุ้นมาหักช าระหนีเ้ป็นล าดับแรก 

ข้อ 24. หลักเกณฑ์การผ่อนช าระหนี้เงนิกู้ทุกประเภท ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 25. เงินงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้ ให้ปฏิบัติดังนี้    

       25.1 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 12 งวด พร้อม

ดอกเบีย้  โดยงวดแรกใหช้ าระในวันสิน้เดือนที่คิดดอกเบีย้เดือนแรก 

       25.2 เงินกู้สามัญ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน (เว้นแต่งวด

สุดท้าย) พร้อมดอกเบีย้ 

      จ านวนงวดการผ่อนช าระให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการให้เงนิกู้   

      25.3 เงินกู้พิเศษ ให้ผู้กู้ส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นรายเดือน ๆ ละเท่า ๆ กัน (เว้น

แต่งวดสุดท้าย) ทั้งนี้ ไม่เกิน 360 งวด ยกเว้นโครงการเงินกู้พิเศษอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ

หลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 26. ในกรณีที่ผู้กู้มีค าขอเป็นหนังสือ  และคณะกรรมการเงินกู้เห็นว่ามีเหตุอันควรผ่อน

ผันการช าระหนี้ให้เป็นพิเศษ ให้คณะกรรมการเงินกู้รายงานต่อคณะกรรมการด าเนินการเพื่อ

พิจารณาผ่อนผันการส่งเงินงวดช าระหนี้ส าหรับต้นเงินกู้สามัญ และ /หรือเงินกู้พิเศษได้ครั้งละไม่

เกินหกเดือน  แต่การผ่อนผันเช่นนั้นรวมกันทั้งหมดรายหนึ่ง ๆ ต้องไม่เกินสามครั้ง และต้องได้รับ

ความยินยอมจากผู้ค้ าประกันหรือผู้จ านอง โดยลงลายมอืชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร 
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ข้อ 27. ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ต้องไม่เกินเวลาที่ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน  จะอยู่รับราชการ

ตามพระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญ  หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินบ า เหน็จ  

หรือเงินท าขวัญลูกจ้าง  หรือปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือปฏิบัติงานในสหกรณ์  หรือ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เว้นแต่จะใช้ทุนเรือนหุ้นและ

หรอืเงินฝากที่มอียู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกันและหรอือสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน        

         ในกรณีที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกันต้องผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ  75  ปี

บริบูรณ์ 

    กรณีที่สมาชิกมีอายุเกิน 75 ปีบริบูรณ์ หากมีความประสงค์จะกู้เงินจากสหกรณ์ โดย

ใช้อสังหาริมทรัพย์มาเป็นหลักประกัน หลักประกันนี้จะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2 เท่าของวงเงินกู้ 

และต้องแสดงรายได้อื่นนอกเหนือจากเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จรายเดือนต่อสหกรณ์ โดยต้อง

ผอ่นช าระให้เสร็จสิน้ภายในอายุ 82 ปี 

         ส่วนกรณีการให้เงินกู้สามัญส าหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทพนักงาน

ส่วนงาน  (ช่ัวคราว) ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ 

ข้อ 28. ผูกู้้ต้องส่งเงนิงวดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ โดยใหห้ักจากเงนิได้รายเดือนของผูกู้้ ณ ที่จา่ย  

    ในกรณีที่ไม่อาจหักเงินได้รายเดือน ผู้กู้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์และสหกรณ์

จะหักเงินงวดช าระหนี้จากบัญชเีงินฝาก ตามหลักเกณฑท์ี่สหกรณ์ประกาศ 

ข้อ 29. การกู้เงินนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเงินกู้พิจารณา 

และน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการพจิารณาเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 30. ให้ประธานกรรมการด าเนินการรักษาการตามระเบียบนี้ 

 

ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558 

 

     

               ลงนาม รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทัย 

(รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ทะนง  ฉัตรอุทัย) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด 

 


