
ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั 
ว่าด้วย เงนิกู้สามญั พ.ศ. 2555 

...................................................................... 
โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั วา่ดว้ย 

เงินกูส้ามญั เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสภาวะในปัจจุบนั 
       อาศยัอ  านาจตามความในขอ้ 49(6) ขอ้ 57 แห่งขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั 

ธรรมศาสตร์ จ ากดั พ.ศ. 2545  และมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุมคร้ังท่ี 10/2555 
วนัท่ี 30 ตุลาคม 2555 จึงก าหนดระเบียบไวด้งัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั        
วา่ดว้ยเงินกูส้ามญั พ.ศ. 2555” 

ขอ้ 2 ระเบียบน้ีใหมี้ผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี  3  ธนัวาคม 2555  เป็นตน้ไป 
ขอ้ 3 ใหย้กเลิก 
         (1)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั วา่ดว้ยเงินกูส้ามญั พ.ศ. 2554         
         (2)  ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั วา่ดว้ยเงินกูส้ามญั พ.ศ. 2554    
                แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2555 
          บรรดาระเบียบ หรือมติใดในส่วนท่ีก าหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี  หรือซ่ึงขดัหรือแยง้กบั

ระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
ขอ้ 4 ในระเบียบน้ี 
          “สอมธ.”  หมายความวา่ สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
          “สมาชิก”  หมายความวา่  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
          “คณะกรรมการด าเนินการ”  หมายความวา่  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย ์           
            มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
          “คณะกรรมการเงินกูส้ามญั”  หมายความวา่  คณะกรรมการเงินกูส้ามญัสหกรณ์ออมทรัพย ์           
            มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
          “ประธานกรรมการ”  หมายความวา่  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยั 
            ธรรมศาสตร์ จ ากดั  
          “ประธานกรรมการเงินกูส้ามญั”  หมายความวา่  ประธานกรรมการเงินกูส้ามญัสหกรณ์       
            ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั 
          “ผูจ้ดัการ”  หมายความวา่  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดั  
ขอ้ 5 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกูส้ามญัข้ึนตามความในขอ้บงัคบัของ 

สอมธ. ขอ้ 48  เพื่อพิจารณาวินิจฉยัใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
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ขอ้ 6  สมาชิกซ่ึงเป็นสมาชิกใน สอมธ. น้ีติดต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่สามเดือน  อาจขอกู้

เงินกูส้ามญัตามระเบียบน้ีได ้เวน้แต่คณะกรรมการเงินกูส้ามญัเห็นสมควรใหกู้เ้ป็นการเฉพาะราย 
ขอ้ 7  สมาชิกผูป้ระสงคข์อกูเ้งินกูส้ามญัตอ้งยืน่ค  าขอต่อ สอมธ.ตามแบบท่ีก าหนด ส าหรับก าหนด    

วนัยืน่ค  าขอและวนัรับเงินกูส้ามญัใหเ้ป็นไปตามประกาศของ สอมธ.  
ขอ้ 8  สมาชิกท่ียืน่ค  าขอกูเ้งินกูส้ามญัท่ีใชบุ้คคลค ้าประกนั ตอ้งเสนอโดยผา่นการพิจารณาใหค้วาม

เห็นชอบของผูบ้งัคบับญัชาในต าแหน่งไม่ต ่ากวา่ระดบัหวัหนา้งาน เวน้แต่ผูมี้อายกุารเป็นสมาชิกของ 
สอมธ. มาแลว้ติดต่อกนัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 

ขอ้ 9  การพิจารณาใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกนั้น ใหค้ณะกรรมการเงินกูส้ามญัพิจารณาใหกู้เ้พื่อการ       
อนัจ าเป็น หรือเพื่อประโยชน์ของสมาชิก ทั้งน้ีถา้ปรากฏวา่ สอมธ. มีเงินทุนท่ีจะใหกู้ไ้ดไ้ม่พอแก่การขอกู ้  
พร้อมกนัทุกรายใหถื้อล าดบัการใหเ้งินกูด้งัน้ี 

      9.1  เงินกูซ่ึ้งมีทุนเรือนหุน้ หรือเงินฝากใน สอมธ.  เป็นหลกัประกนัใหถื้อวา่อยูใ่นล าดบั 
                    ก่อนเงินกูซ่ึ้งมีหลกัประกนัอยา่งอ่ืน 
       9.2  ในระหวา่งเงินกูซ่ึ้งอยูใ่นล าดบัเดียวกนัตามท่ีกล่าวใน 9.1 นั้น ใหถื้อว่าเงินกูจ้  านวนนอ้ย  
                    พึงใหก่้อนเงินกูจ้  านวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการน้ี จ านวนเงินกูท่ี้น ามาเทียบกนันั้น     
                    ใหคิ้ดรวมทั้งเงินกูส้ามญัและเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน รายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยูด่ว้ย    
        9.3  เงินกูท่ี้นอกเหนือจาก 9.1 และ 9.2 นั้นใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกูส้ามญั 
ขอ้ 10  เม่ือคณะกรรมการเงินกูส้ามญัพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญัใหแ้ก่สมาชิกตามขอ้บงัคบัของ 

สอมธ. และตามระเบียบน้ีแลว้ ใหร้ายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นประจ า  
ทุกเดือน 

           ใหป้ระธานกรรมการ หรือประธานกรรมการเงินกูส้ามญั หรือผูจ้ดัการ หรือผูท่ี้ผูจ้ดัการ
มอบหมายมีอ านาจพิจารณาอนุมติัเงินกูส้ามญัท่ีสมาชิกผูข้อกูเ้งินกูส้ามญัภายในทุนเรือนหุน้และ / หรือ 
เงินฝากเป็นประกนัได ้แลว้รายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นประจ าทุกเดือน 

ขอ้ 11  เงินกูส้ามญัรายใดผูกู้ไ้ม่มารับเงินภายในก าหนด 3 เดือน นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บอนุมติัให ้    
ถือวา่สละสิทธิขอกูใ้นคราวนั้น 

ขอ้ 12  ในกรณีท่ีผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูส้ามญัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 4  ของวงเงินกูต้ามขอ้ 13.1  ถึง 
13.7  หรือผูกู้ช้  าระหน้ีเงินกูส้ามญัมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน ผูกู้จ้ะยืน่ค  าขอกูเ้งินกูส้ามญัใหม่กไ็ดแ้ต่ 
สอมธ. จะหกัเงินกูส้ามญัตามสญัญาใหม่เพื่อส่งใชเ้งินกูส้ามญัสญัญาเก่าใหเ้สร็จส้ินก่อน 

ขอ้ 13  จ านวนเงินกูส้ามญัท่ีใหแ้ก่สมาชิกผูกู้ค้นหน่ึง ๆ นั้น อยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
เงินกูส้ามญัจะพิจารณาเห็นสมควร แต่จะตอ้งอยูภ่ายในจ านวนจ ากดัดงัต่อไปน้ี 
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     13.1 ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่สามเดือนแต่ 
              ไม่ถึงสิบสองเดือน ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 80,000 บาท หรือจ านวนเงินไดร้ายเดือน 
              รวมแปดเดือน สุดแต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั 
     13.2 ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่สิบสองเดือน 
  แต่ไม่ถึงสามสิบหกเดือน ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 110,000 บาท หรือจ านวนเงินได ้
              รายเดือนรวมสิบเดือน สุดแต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั 
     13.3 ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่สามสิบหกเดือน 
              แต่ไม่ถึงหกสิบเดือน ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 140,000 บาท หรือจ านวนเงินไดร้ายเดือน          
              รวมสิบสองเดือน  สุดแต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั 
      13.4 ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่หกสิบเดือน 
              แต่ไม่ถึงหน่ึงร้อยยีสิ่บเดือน ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 600,000 บาท หรือจ านวนเงินได ้
              รายเดือนรวมส่ีสิบเดือน  สุดแต่จ านวนใดจะนอ้ยกวา่กนั 
      13.5 ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย 
              ยีสิ่บเดือน แต่ไม่ถึงหน่ึงร้อยแปดสิบเดือน ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 900,000 บาท  
      13.6 ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่หน่ึงร้อย 
               แปดสิบเดือน แต่ไม่ถึงสองร้อยส่ีสิบเดือน ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 1,200,000 บาท  
      13.7 ในกรณีท่ีผูกู้เ้ป็นสมาชิกและส่งเงินค่าหุน้รายเดือนมาไม่นอ้ยกวา่สองร้อย 
              ส่ีสิบเดือนข้ึนไป ใหกู้ไ้ดไ้ม่เกิน 1,500,000 บาท 
     จ  านวนเงินท่ีจ ากดัตามวรรคก่อนไม่ใชบ้งัคบักบัสมาชิกผูกู้ท่ี้ขอกูเ้งินกูส้ามญัโดยใชทุ้นเรือนหุน้  

หรือเงินฝากท่ีมีอยูก่บั สอมธ. เป็นประกนั สามารถกูไ้ดไ้ม่เกินทุนเรือนหุน้ และ/หรือเงินฝากท่ีตนมีอยูก่บั 
สอมธ. 

หลกัประกนัส าหรับเงนิกู้ 
ขอ้ 14  หลกัประกนัส าหรับเงินกูส้ามญั  ถา้เงินกูส้ามญันั้นรายเดียว หรือเม่ือรวมกบัเงินกูส้ามญั   

รายก่อนของผูกู้ท่ี้คงเหลืออยู ่จะตอ้งมีหลกัประกนัอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี 
    14.1  ทุนเรือนหุน้ท่ีปลอดภาระการเป็นหลกัประกนั น ามาเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ามญั                               
                     ไดเ้ตม็มูลค่าของทุนเรือนหุน้นั้น 
         14.2  เอกสารการฝากเงินใน สอมธ. สามารถน ามาเป็นหลกัประกนัเงินกูส้ามญัไดเ้ตม็ 
                     มูลค่าของหลกัทรัพยน์ั้น 
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         14.3 ใชบุ้คคลท่ีเป็นสมาชิกของ สอมธ.ค ้าประกนั ซ่ึงจะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขดงัน้ี 
                     (1) มีสมาชิกซ่ึงคณะกรรมการเงินกูส้ามญัเห็นสมควรอยา่งนอ้ยหน่ึงคนค ้าประกนั 
                           อยา่งไม่มีจ ากดัเงินกูส้ามญัรายนั้นในส่วนท่ีเกินกวา่ทุนเรือนหุน้ของผูกู้ ้แต่ถา้ผูกู้ ้     
                           มีเงินกูส้ามญัรายก่อนเหลืออยูด่ว้ยกต็อ้งใหค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัรายใหม่ทั้งหมด  
                     (2)  คณะกรรมการเงินกูส้ามญัมีอ  านาจวินิจฉยั ใหมี้ผูค้  ้าประกนัมากกวา่หลกัเกณฑ ์
                            ท่ีคณะกรรมการด าเนินการก าหนดกไ็ด ้ 
                     (3)  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้  ้าประกนัส าหรับผูกู้ใ้นเวลาเดียวกนัมากกวา่หา้สญัญา 
                          ไม่ได ้และสมาชิกคนหน่ึงจะมีหน้ีสินต่อ สอมธ.ในฐานะผูค้  ้าประกนัโดยจ านวน 
                           ตน้เงิน รวมกนัทั้งหมดจะเกินกวา่ท่ีจ ากดัไวใ้นขอ้ 13.1 ถึง 13.7 ไม่ได ้
                    (4)  สมาชิกผูค้  ้าประกนัตอ้งท าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต่้อ สอมธ. ตามแบบท่ีก าหนด 
ขอ้ 15 ใหค้ณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการใชบุ้คคลท่ีเป็น

สมาชิกของ สอมธ. ค ้าประกนั โดยท าเป็นประกาศใหท้ราบทัว่กนั 
ขอ้ 16  สมาชิกผูกู้เ้งินกูส้ามญักรณีใชบุ้คคลค ้าประกนัตามขอ้ 14.3 ทุกรายจะตอ้งท าประกนัชีวิต  

ไม่นอ้ยกวา่วงเงินกูส้ามญัท่ีไดรั้บอนุมติั เวน้แต่ คณะกรรมการด าเนินการจะพิจารณาเป็นอยา่งอ่ืน 

การช าระหนีเ้งนิกู้ 
ขอ้ 17 ใหค้ณะกรรมการเงินกูส้ามญัพิจารณาก าหนดใหผู้กู้ส่้งเงินกูส้ามญัคืนเป็นงวดรายเดือน

เท่ากนัพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย จ านวนงวดแลว้แต่คณะกรรมการเงินกูส้ามญัจะเห็นสมควรตามฐานะของผูกู้ ้
จ  านวนเงินและความมุ่งหมายแห่งเงินกู ้แต่ตอ้งไม่เกินก าหนดดงัต่อไปน้ี 

17.1  เงินกูส้ามญัตามขอ้ 13.1 และ 13.2 ใหส่้งเงินงวดช าระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
                     ไดไ้ม่เกินหกสิบหกงวด 

17.2  เงินกูส้ามญัตามขอ้ 13.3 ใหส่้งเงินงวดช าระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย ไดไ้ม่เกิน 
                      เจด็สิบสองงวด 

17.3  เงินกูส้ามญัตามขอ้ 13.4  ถึง 13.7 ใหส่้งเงินงวดช าระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ีย                                            
                     ไดไ้ม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบงวด 

17.4  เงินกูส้ามญัตามขอ้ 13 วรรค 2 ใหส่้งเงินงวดช าระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ียได ้ 
                     ไม่เกินหน่ึงร้อยแปดสิบงวด หรือสุดแต่คณะกรรมการเงินกูส้ามญัจะเห็นสมควร 
ขอ้ 18  การส่งเงินงวดช าระหน้ีเงินกูส้ามญัซ่ึงผูกู้ต้อ้งส่งต่อ สอมธ.นั้น ใหส่้งโดยวิธียนิยอมใหห้กั

จากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ณ ท่ีจ่าย ยกเวน้สมาชิกท่ีออกจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบ สอมธ. วา่ดว้ยเงินกูส้ าหรับสมาชิกท่ีออกจากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
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ขอ้ 19  สมาชิกท่ีไม่ส่งเงินงวดตามสญัญา สอมธ.จะคิดค่าธรรมเนียมการผิดสญัญา โดยค านวณจาก 

ยอดเงินงวดช าระหน้ีบวกดอกเบ้ียในอตัราเดียวกนักบัอตัราดอกเบ้ียท่ีใหส้มาชิกกู ้โดยคิดเป็นรายวนันบัตั้งแต่
วนัท่ีผิดสญัญาจนกวา่จะช าระเสร็จ ทั้งน้ีอตัราขั้นต ่าของค่าธรรมเนียมการผิดนดัช าระไม่ต ่ากวา่  50 บาท 

การควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงนิกู้ 
ขอ้ 20 ใหค้ณะกรรมการเงินกูส้ามญัตรวจตราควบคุมใหเ้งินกูทุ้กราย มีหลกัประกนัตามท่ีก าหนด         

ไวใ้นระเบียบน้ี และเม่ือคณะกรรมการเงินกูส้ามญัเห็นวา่หลกัประกนัส าหรับเงินกูร้ายใดเกิดบกพร่องให้
คณะกรรมการเงินกูส้ามญัแจง้ใหผู้กู้จ้ดัการแกไ้ขใหคื้นดีภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการเงินกูส้ามญัก าหนด 

ขอ้ 21 ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัคนใดตาย หรือออกจาก สอมธ. ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ หรือมีเหตุท่ี      
คณะกรรมการเงินกูส้ามญัเห็นวา่ไม่สมควร หรือไม่อาจท่ีจะเป็นผูค้  ้าประกนัต่อไป ผูกู้ต้อ้งจดัใหส้มาชิกอ่ืน     
ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูส้ามญัเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนใหเ้สร็จภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
เงินกูส้ามญัก าหนด  

           การท่ีสมาชิกผูค้  ้าประกนัออกจาก สอมธ.ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้น้ั้นหลุดพน้จาก
การค ้าประกนัจนกวา่ผูกู้ไ้ดจ้ดัใหส้มาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการเงินกูส้ามญัเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนั
แทนแลว้ 

ขอ้ 22 ในกรณีอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัท่ีก าหนดตามขอ้บงัคบั สอมธ. ขอ้ 62 ใหถื้อวา่เงินกูส้ามญั  
เป็นอนัถึงก าหนดช าระในทนัที ผูกู้ต้อ้งช าระหน้ีทั้งตน้เงินและดอกเบ้ียทั้งหมดคืนโดยมิชกัชา้หรือจะบงัคบั
หลกัประกนักไ็ด ้

          ในกรณีใดๆ เก่ียวกบัเงินกูส้ามญัท่ีไม่ไดก้ าหนดไวใ้นระเบียบน้ี ใหป้ฏิบติัตามขอ้บงัคบั       
ของ สอมธ. 

ขอ้ 23 ในกรณีท่ีเงินกูเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระในทนัทีตามท่ีกล่าวในขอ้ 22 ถา้กรณีท่ีผูค้  ้าประกนั
ตอ้งรับผิดช าระหน้ีแทนผูกู้ ้และไม่สามารถช าระหน้ีทั้งหมดในคราวเดียว เม่ือผูค้  ้าประกนัร้องขอ
คณะกรรมการด าเนินการ อาจผอ่นผนัใหผู้ค้  ้าประกนัช าระเป็นงวดรายเดือนจนครบจ านวนหน้ีตามท่ีผูกู้ ้
ตอ้งรับผิดต่อ สอมธ.ได ้

ขอ้ 24 ผูกู้ห้รือผูค้  ้าประกนั  ตอ้งรับผกูพนัวา่  ถา้ประสงคจ์ะขอโอน  ยา้ยหรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบัของ สอมธ.ขอ้ 17(3) จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให ้สอมธ. ทราบ และจดัการ
ช าระหน้ีสินซ่ึงตนมีอยูต่่อ สอมธ.ใหเ้สร็จส้ิน เวน้แต่กรณีท่ียงัคงเป็นสมาชิกอยูต่ามขอ้บงัคบั สอมธ. ขอ้ 23 

ขอ้ 25 ใหป้ระธานกรรมการรักษาการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
  ก าหนดไว ้ ณ  วนัท่ี  22  มีนาคม  2556    

   ลงช่ือ                     วรวุฒิ  หิรัญรักษ์ 
    (รองศาสตราจารย ์ดร.วรวฒิุ หิรัญรักษ)์ 
         ประธานกรรมการ  



   


