
 
 
 
 
 

ระเบียบ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด  
วาดวย การใหเงินกู (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2560 

---------------- 
 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด (สอ.มม.) ขอ 51(9) และ

ขอ 67(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 คราวประชุมครั้งที่ 20/2560 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ได
มีมติเห็นชอบใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การใหเงินกู (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2560 ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การใหเงินกู 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561 เปนตนไป 
ขอ 3.   บรรดาระเบียบหรือมติอื่นใดที่กําหนดไวในระเบียบน้ีแลว  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใช

ระเบียบน้ีแทน 
ขอ 4. ใหยกเลิกความในขอ 9. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การให

เงินกู พ.ศ.2557 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
"ขอ 9. เงินกูหรือสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินใหแกสมาชิกคนหน่ึง ๆ น้ัน ใหมีจํานวน 3 (สาม) เทา

ของเงินเดือน แมจะมีสัญญาประเภทสามัญหรือพิเศษแตถามีสัญญาประเภทสามัญและพิเศษเปนสัญญารวมกัน    
ใหมีจํานวน 2 (สอง) เทาของเงินเดือนและตองจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนของสมาชิกผูกูขณะน้ัน 

กรณีสมาชิกเกษียณอายุราชการกอนกําหนดหรือลาออกจากราชการและรับเงินบํานาญเปน     
รายเดือนเปนผูกูเงินประเภทพิเศษหรือเปนผูกูเงินประเภทสามัญจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนและหรือเงินฝาก   
คํ้าประกันและมีภาระผูกพันคํ้าประกันสมาชิกผูขอกูเงินหรือรับสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉิน หรือกูเงินประเภทสามัญและ 
มีผูคํ้าประกันรวมสองคนซึ่งสมาชิกผูขอกูเงินหรือรับสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนผูคํ้าประกันรวมอยูดวย  แลวแตกรณี 
ใหสมาชิกผูขอกูเงินหรือรับสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินไดรับเงินกูหรือสินเช่ือน้ัน  ไมเกิน 2 (สอง) เทาของเงินบํานาญ  
รายเดือน และถาผูขอกูเงินกูหรือสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนผูมีเงินกูสามัญตองผอนชําระมาแลวอยางนอย 6 (หก) 
งวด หรือกูพิเศษตองผอนชําระมาแลวอยางนอย 12 (สิบสอง) งวด  

เงินกูหรือสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินเฉพาะกิจกอนการประชุมใหญสามัญประจําปตามที่คณะกรรมการ
ดําเนินการกําหนด อาจกูหรือรับสินเช่ือไดไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) ของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเงินกู และมี
วงเงินข้ันตํ่าไมนอยกวา 2,000 (สองพัน) บาทถวน  โดยชําระหน้ีตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยครั้งเดียว  จากเงินปนผล
และเฉลี่ยคืนของปกอนหรือปน้ันแลวแตกรณี" 

ขอ 5. ใหยกเลิกความในขอ 17. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การให
เงินกู พ.ศ.2557 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

"ขอ 17. หลักประกันเงินกูสามัญ 
17.1  หุน  และหรือเงินคาหุนของสมาชิกผูกู จํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนไดตาม      

ขอ 15. ไมเกินรอยละ 100 (หน่ึงรอย) สําหรับสมาชิกรายน้ัน ยกเวนสมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราว และสมาชิก
เกษียณอายุราชการหรืออายุงานที่ไมไดรับบํานาญเปนรายเดือน จํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนไดไมเกินรอยละ 90 
(เกาสิบ) 
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17.2 เอกสารการฝากเงินในสหกรณ  ที่ยินยอมนํามาคํ้าประกันเงินกูรายน้ัน  แตเงินกู
สวนที่เกินกวาคาหุนตาม 17.1 ของผูกู ตองไมเกินรอยละ 100 (หน่ึงรอย) แหงจํานวนเงินฝากในเอกสารการ      
ฝากเงินน้ัน ยกเวนสมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราว และสมาชิกเกษียณอายุราชการหรืออายุงานที่ไมไดรับบํานาญเปน    
รายเดือน ใหนํามาคํ้าประกันไดไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ)  

17.3  หลักทรัพยรัฐบาลและ/หรือหลักทรัพยรัฐวิสาหกิจ ที่ยินยอมนํามาคํ้าประกัน
เงินกู  รายน้ัน  แตเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนตาม 17.1 ของผูกูตองไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ)  และหรือรอยละ 80 
(แปดสิบ) หรือ 

17.4  สมาชิกสหกรณอยางนอยหน่ึงคนคํ้าประกันอยางไมจํากัดความรับผิด  
(1) วงเงินกูเกินกวาคาหุนของผูกูต้ังแต  700,000 (เจ็ดแสน) บาทข้ึนไป ตองใช   

ผูคํ้าประกันรวมสองคน  และจํากัดวงเงินกูไมเกิน 1,700,000 (หน่ึงลานเจ็ดแสน) บาท และหรือจํากัดวงเงินกูไมเกิน 
2,200,000 (สองลานสองแสน) บาท ตองใชสมาชิกที่มีอายุการเปนสมาชิกครบ 10 (สิบ) ปบริบูรณ และไมเปน       
คูสมรสของผูคํ้าประกันรวมเปนผูคํ้าประกันดวย  เวนแตผูกูและผูคํ้าประกันมีคาหุนไมนอยกวารอยละ 50 (หาสิบ) 
ของวงเงินกู 

(2) คาหุนมีไมถึงครึ่งหน่ึงของวงเงินกู 2,200,000 (สองลานสองแสน) บาท ตอง
ใชผูคํ้าประกันรวมสองคน  หรือกรณีผลัดกันกูหรือคํ้าประกัน  และคนใดคนหน่ึงมีคาหุนไมถึงครึ่งหน่ึงของวงเงินกู
ของผูขอกู  ก็ตองใชผูคํ้าประกันรวมสองคน 

(3) ผูกูที่มีเงินกูสามัญครั้งกอนเหลืออยู  ใหหักหน้ีเกาออกจากการกูครั้งใหมและ
ถาผูกูหรือคูสมรสยังคํ้าประกันเงินกูสามัญของบุคคลอื่นอยู  ซึ่งผูกูที่ตนหรือคูสมรสคํ้าประกันอยูน้ันไมสามารถชําระ
หน้ีดวยประการใด ๆ ได  ผูกูหรือคูสมรสตองชําระหน้ีแทนบุคคลที่ผูกูหรือคูสมรสคํ้าประกันอยูใหเสร็จสิ้นเสียกอน
จึงอาจกูใหม  หรือใหผูคํ้าประกันหรือคูสมรสกูเพื่อรวมหน้ีก็ได การชําระหน้ีในฐานะผูคํ้าประกันน้ัน  ใชวิธีหักกลบ
ลบหน้ีก็ใหกระทําได 

คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจวินิจฉัยเรียกใหมีผูคํ้าประกันมากกวาหน่ึงคนก็ได  แตเมื่อมีการ
ขอกูเงินสามัญเพื่อการศึกษาสําหรับสมาชิกเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกเพิ่มอีกหน่ึงสัญญา  นอกเหนือจากสัญญา
เงินกูสามัญตามขอ 15.1 ตองใหมีผูคํ้าประกันตามสัญญาเงินกูเพิ่มอีกหน่ึงคนดวย 

การใชหลักประกันใหใชคาหุนเปนอันดับแรกและการใชหลักประกันเงินกูตาม 17.1, 17.2 และ 
17.3 สามารถใชรวมกันหรืออยางใดอยางหน่ึงก็ได และจํากัดวงเงินกูไมเกิน 2,200,000 (สองลานสองแสน) บาท" 

ขอ 6.  ใหยกเลิกความในขอ 23. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การ
ใหเงินกู พ.ศ.2557 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 23. เงินกูพิเศษน้ัน สหกรณจะใหสมาชิกกูเงิน เพื่อดําเนินการดังตอไปน้ี 
23.1   การกูเพื่อการเคหะสงเคราะห ไดแก 

(ก) เพื่อซื้ออาคารหรืออาคารพรอมที่ดิน หรือหองชุดในอาคารชุด หรือซื้อที่ดิน
เพื่อจะไดกอสรางอาคาร หรือ                                                          

(ข)   เพื่อกอสรางอาคาร ตอเติมหรือปรับปรุงอาคารบนที่ดินของตนเอง หรือ  
(ค)  เพื่อกิจการซึ่งเกี่ยวของหรือจําเปนกับการเคหะสงเคราะห 

ทั้งน้ี   สําหรับใชเปนที่อยูอาศัยของตนเอง  และครอบครัวตามสมควรแกฐานะ 
23.2 การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ ไดแก การกูเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพของ

สมาชิกและครอบครัว  ซึ่งกอประโยชนงอกเงยใหแกสมาชิกผูกู 
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23.3 การกูเงินเพื่อซื้อและ/หรือแลกเปลี่ยนยานพาหนะ ไดแก การกูเพื่อซื้อและ/หรือ

แลกเปลี่ยนยานพาหนะใหม (มือหน่ึง) เพื่อเปนกรรมสิทธ์ิของตนตามสมควรแกฐานะ 
23.4 เพื่อการอันจําเปนอื่น" 

ขอ7. ใหยกเลิกความในขอ 24. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การให
เงินกู พ.ศ.2557 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 24. การใหเงินกู หรือจํานวนเงินที่จะใหกู  หรือระยะเวลาผอนชําระตนเงินกู คณะกรรมการ
ดําเนินการจะพิจารณาใหตามที่เห็นสมควร  โดยคํานึงถึงหลักประกัน ความสามารถในการชําระหน้ี  และพฤติกรรม
ความรับผิดชอบตอหน้ีสินของสมาชิกเปนสําคัญ  สําหรับจํานวนเงินที่จะใหกูพิเศษน้ัน  ใหเปนดังน้ี 

(1) จํานวนเงินกูพิเศษตามขอ 23.1 วงเงินไมเกิน  25,000,000 (ย่ีสิบหาลาน) บาท 
 ผอนชําระเงินกูคืน ภายใน  360 (สามรอยหกสิบ) งวด 
(2)  จํานวนเงินกูพิเศษตามขอ 23.2 วงเงินไมเกิน 20,000,000 (ย่ีสิบลาน)  บาท 
 ผอนชําระเงินกูคืนภายใน 240 (สองรอยสี่สิบ) งวด 
(3)  จํานวนเงินกูพิเศษตามขอ 23.3 วงเงินไมเกิน 6,000,000 (หกลาน)  บาท 
 ผอนชําระเงินกูคืนภายใน 180 (หน่ึงรอยแปดสิบ) งวด 
(4)   จํานวนเงินกูพิเศษตามขอ 23.4 วงเงินไมเกิน 6,000,000 (หกลาน)  บาท 
 ผอนชําระเงินกูคืนภายใน 360 (สามรอยหกสิบ) งวด 

ทั้งน้ี  สมาชิกผูกู  หรือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรือพนสภาพจากการทํางานประจําและ
สามารถหักเงินบํานาญ/บําเหน็จรายเดือน ณ ที่จายได  ตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุ 60 (หกสิบ) ป  หรือ 
70 (เจ็ดสิบ) ป ตามลําดับ  แตถายังไมสามารถผอนชําระหน้ีใหหมดได  สามารถนําหุนที่มีอยู  ณ  ขณะย่ืนคําขอกูมา
เปนสวนหน่ึงของการขยายระยะเวลาชําระหน้ีได  โดยใหคํานึงวา  เมื่อครบเกษียณอายุราชการหรือกอนพนสภาพ
จากการทํางานประจํา มีคาหุนเทากับหรือมากกวาเงินกูคงเหลืออยูขณะน้ัน หรือสมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราวสังกัด
ในมหาวิทยาลัยมหิดลมาแลวไมนอยกวา 5 (หา) ป ตองสงคืนเงินกูใหเสร็จสิ้นภายในอายุ 60 (หกสิบ) ป เวนแตใช
หลักประกันตามขอ 25(1) และหรือ (2)" 

ขอ8. ใหยกเลิกความในขอ 25. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การให
เงินกู พ.ศ.2557 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 25. สมาชิกผูขอกูพิเศษตองเปนสมาชิกครบ  6 (หก) เดือนโดยสมบูรณ และมีสัญญาจางจาก
ตนสังกัดไมนอยกวา 1 (หน่ึง) ป และเมื่อสิ้นสุดสัญญาตองไดรับการตอสัญญาจางตอเน่ืองแตละปไมนอยกวาสัญญา
จางเดิมตอเน่ืองกัน 1 (หน่ึง) รอบสัญญาหรือ 2 (สอง) ป เวนแตสัญญาจางจากตนสังกัดเมื่อแรกเขาเปนบุคลากรของ
หนวยงานไมถึง 1 (หน่ึง) ป หรือมากกวา 1 (หน่ึง) ป อันเน่ืองมาจากตนสังกัดทําสัญญาจางตามกรอบปงบประมาณ
ใหนับตอเน่ืองกันอยางนอย 2 (สอง) รอบของสัญญาจางน้ัน หรือมีสัญญาจางจากตนสังกัดวาจางไมนอยกวา 3 
(สาม) ป โดยขณะย่ืนคําขอกูตองคงเหลือสัญญาจางไมนอยกวา 6 (หก) เดือน 

หลักประกันสําหรับเงินกูพิเศษ สําหรับสมาชิกผูย่ืนขอกูพิเศษน้ัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี 
(1) หุน  และหรือเงินคาหุนของสมาชิกผูกู  จํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนไดไมเกินรอยละ 100 

(หน่ึงรอย) สําหรับสมาชิกรายน้ัน ยกเวนสมาชิกเกษียณอายุราชการหรืออายุงานที่ไมไดรับบํานาญเปนรายเดือน 
จํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนได ไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) 

(2) เอกสารการฝากเงินในสหกรณ  นํามาคํ้าประกันเงินกูรายน้ันแตเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุน  
ตาม (1) ของผูกูตองไมเกินรอยละ 100 (หน่ึงรอย) แหงจํานวนเงินฝากในเอกสารการฝากเงินน้ัน ยกเวนสมาชิก
เกษียณอายุราชการหรืออายุงานที่ไมไดรับบํานาญเปนรายเดือน ใหนํามาคํ้าประกันได ไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) 
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(3) หลักทรัพยรัฐบาล  นํามาคํ้าประกันเงินกูรายน้ัน  แตเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนตาม (1) ของ   
ผูกูตองไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ)  

(4) หลักทรัพยรัฐวิสาหกิจ  นํามาคํ้าประกันเงินกูรายน้ัน  แตเงินกูสวนที่เกินกวาคาหุนตาม (1) 
ของผูกูตองไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) 

(5) อสังหาริมทรัพยอันปลอดจากภาระติดพันและปลอดจากการรอนสิทธิในอสังหาริมทรัพยน้ัน
จํานองเปนประกันเต็มจํานวนเงินกูรายน้ัน  ตองเปนไปตามหลักเกณฑดังน้ี  

(ก)   ที่ดินวางเปลา รถยนตเขาถึง ภายใตราคาประเมินของทางราชการไมเกินรอยละ 80 
(แปดสิบ) หรือ 

(ข)   ที่ดินพรอมบานอันเปนที่อยูอาศัย  รถยนตเขาถึง  ภายใตราคาประเมินที่ ดินของทาง
ราชการไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) และราคาสิ่งปลูกสรางไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) (หลังหักคาเสื่อมแลว) หรือ 

(ค)   ที่ดินพรอมบานอันเปนที่อยูอาศัยของตนเอง  ซึ่งเปนที่อยูอาศัยแหลงสําคัญแหงเดียว
เปนบานหลังแรกหลังใหมที่เปนบานโครงการจัดสรร ที่ผูกูเปนคูสัญญาโดยตรงหรือรับโอนจากสัญญาทีบ่คุคลอืน่เปน
คูสัญญาโดยตรงกอนการโอนกรรมสิทธ์ิ โดยมีช่ืออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร วงเงนิท่ี
จะใหกูไดตองไมเกินราคาซื้อขายที่โครงการจัดสรรกําหนดและตองไมเกินราคาประเมินที่ดินของทางราชการและ
ราคาสิ่งปลูกสรางตามเกณฑที่กําหนด แตถาราคาประเมินที่ดินของทางราชการและราคาสิ่งปลูกสรางตามเกณฑที่
กําหนดสูงกวาใหปรับลงมาที่ราคาโครงการจัดสรรกําหนดถึงราคาตํ่ากวาของเกณฑดังกลาวขางตน หรือที่ดินพรอม
บานอันเปนที่อยูอาศัยของตนเอง  ซึ่งจะเปนที่อยูอาศัยแหลงสําคัญแหงเดียวโดยมีช่ืออยูในทะเบียนบานตาม
กฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร  เปนบานหลังแรกของสมาชิกผูขอกู  ซึ่งที่ดินพรอมบานหลังน้ันเปนบานของ
บุคคลอื่นมากอนและปลูกสรางมาแลว  ใหประเมินและหักคาเสื่อมราคาตามเกณฑที่กําหนด หรือเพื่อการไถถอน
จํานองจากสถาบันการเงินอื่นใด สหกรณอาจใชหลักฐานการประเมินที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางน้ัน (ถามี) ไมเกินรอย
ละ 100 (หน่ึงรอย) หรือภายใตราคาประเมินตามเกณฑสหกรณกําหนด หรือตามหน้ีเงินกูคงเหลือคางชําระกับ
สถาบันการเงินน้ันแลวแตกรณี   

(ง)   หองชุดในอาคารชุดสําหรับเปนที่อยูอาศัยของโครงการจัดสรรที่ผูกูเปนคูสัญญาโดยตรง
หรือรับโอนจากสัญญาที่บุคคลอื่นเปนคูสัญญาโดยตรงกอนการโอนกรรมสิทธ์ิน้ันและเปนกรรมสิทธ์ิของสมาชิกและ
หรือคูสมรสไมเกินรอยละ 100 (หน่ึงรอย)  หรือเพื่อการไถถอนจํานองจากสถาบันการเงินอื่นใด สหกรณอาจใช
หลักฐานการประเมินหองชุดในอาคารชุดพักอาศัยน้ัน (ถาม)ี ไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) หรือภายใตราคาประเมิน
ตามเกณฑสหกรณกําหนด หรือตามหน้ีเงินกูคงเหลือคางชําระกับสถาบันการเงินน้ัน หรือหองชุดในอาคารชุดเพื่อ
เปนที่อยูอาศัยแหลงสําคัญแหงเดียวโดยมีช่ือของสมาชิกผูขอกูและหรือคูสมรสอยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวา
ดวย การทะเบียนราษฎร ซึ่งหองชุดในอาคารชุดน้ันเปนของบุคคลอื่นมากอนและปลูกสรางมาแลวใหบริษัทประเมิน
ราคาที่สหกรณกําหนดเปนผูไปประเมินราคาน้ันไมเกินรอยละ 80 (แปดสิบ) แลวแตกรณี 

(จ)   ที่ดินพรอมบานอันเปนที่อยูอาศัย  รถยนตเขาไมถึง ภายใตราคาประเมินที่ดินของทาง
ราชการไมเกินรอยละ “หกสิบ” และราคาสิ่งปลูกสรางไมเกินรอยละ 70 (เจ็ดสิบ) (หลังหักคาเสื่อมแลว) หรือ 

(ฉ)   ที่ดินวางเปลา  รถยนตเขาไมถึง  ไมรับพิจารณา  แตถาขอกอสรางบานพักที่อยูอาศัยให
ประเมินตาม (จ) 

กรณีหลักประกันตาม (ค) และ (ง) เปนบานหลังแรกหลังใหมที่เปนบานโครงการจัดสรรหรือหองชุด
ในอาคารชุดโครงการจัดสรร ที่ผูกูเปนคูสัญญาโดยตรงหรือรับโอนจากสัญญาที่บุคคลอื่นเปนคูสัญญาโดยตรงกอน
การโอนกรรมสิทธ์ิ สําหรับเปนที่อยูอาศัยของสมาชิกผูกูหรือคูสมรสมีช่ืออยูในทะเบียนบานตามกฎหมายวาดวย การ
ทะเบียนราษฎร มีที่ต้ังโครงการนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหไดรับการประเมินไมเกินรอยละ 
80 (แปดสิบ) เวนแตมีกฎหมายจัดต้ังเปนเขตปกครองพิเศษ (มีพระราชบัญญัติจัดต้ังเชนเดียวกับ กรุงเทพมหานคร)  

วงเงินทีจ่ะใหกูได....../หนา 5 
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วงเงินที่จะใหกูไดตองไมเกินราคาซื้อขายที่โครงการจัดสรรกําหนดและตองไมเกินราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
และราคาสิ่งปลูกสรางตามเกณฑที่กําหนด  แตถาราคาประเมินที่ดินของทางราชการและราคาสิ่งปลูกสรางตาม
เกณฑที่กําหนดสูงกวาใหปรับลงมาที่ราคาโครงการจัดสรรกําหนดถึงราคาตํ่ากวาของเกณฑดังกลาวขางตน แลวแต
กรณี 

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจํา  หรือสมาชิกที่เปนลูกจางช่ัวคราวสังกัดใน
มหาวิทยาลัยมหิดลมาแลวไมนอยกวา 5 (หา) ป อาจย่ืนขอกูพิเศษ  โดยใชหลักประกันตามขอ 25(5) และใหไดรับ
เกณฑการประเมินราคารอยละ 60 (หกสิบ) 

(6)  ยานพาหนะใหมที่เปนหลักประกันเงินกู  ตามขอ 23.3 ตองทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัย
ที่สหกรณกําหนดเปนประกันเงินกูรายน้ันกรณีมีคาหุนไมนอยกวารอยละ 30 (สามสิบ) ของเงินที่จะขอกู ใหกูไดไม
เกินรอยละ 100 (หน่ึงรอย) ของมูลคาแหงยานพาหนะน้ัน และผอนชําระเงินกูคืนภายใน 84 (แปดสิบสี่) งวด หรือ 
มีคาหุนไมนอยกวารอยละ 20 (ย่ีสิบ) ของเงินที่จะขอกู ใหกูไดไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) ของมูลคาแหงยานพาหนะ
น้ัน และผอนชําระเงินกูคืนภายใน 72 (เจ็ดสิบสอง) งวด แลวแตกรณี และภายในอายุ  60 (หกสิบ) ป หรือพนสภาพ
จากการทํางานประจํา หรือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืองานประจําและสามารถหักเงิน (บํานาญ) ณ ที่จายได 
ภายในอายุ 65 (หกสิบหา) ป  

การใชหลักประกันใหใชคาหุนเปนอันดับแรกและการใชหลักประกันเงินกูตาม 25(1), (2), (3), (4) 
และ (5) สามารถใชรวมกันหรืออยางใดอยางหน่ึงก็ได" 

ขอ 9. ใหยกเลิกความในขอ 38. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การให
เงินกู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 

“ขอ 38. สมาชิกผูกูสามัญจากสหกรณที่ไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแกสหกรณแลว 2 (สอง) งวดของ
เงินกู  อาจย่ืนคําขอกูหรือสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินได  ถาผูกูหรือคูสมรสยังคํ้าประกันเงินกูสามัญของบุคคลอื่นอยู  ซึ่ง
ผูกูที่ตนหรือคูสมรสคํ้าประกันอยูน้ันพนสภาพจากตนสังกัดไมนําเงินมาชําระหน้ีที่คางอยูใหหมดไปหรือไมสามารถ
ชําระหน้ีดวยประการใดๆ หามมิใหผูกูหรือคูสมรส หรือคูสมรสของผูคํ้าประกันกูฉุกเฉิน แตถาผูกูที่ตนหรือคูสมรส   
คํ้าประกันอยูน้ันยังผอนชําระเปนงวดเดือนตามสัญญาเปนปกติและนําเงินปนผลหรือเงินอื่นใดมาชําระเปนครั้งคราว
เพื่อการลดภาระแกผูคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันหรือคูสมรสของผูคํ้าประกันอาจย่ืนคําขอกูสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินได 

สมาชิกผูกูสามัญบุคคลคํ้าประกันเมื่อไดผอนเงินงวดชําระหน้ีเงินกูสามัญใหแกสหกรณแลว อาจย่ืน
ขอกูสามัญบุคคลคํ้าประกันไดตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี  

(1) เปนสมาชิกไมถึง 5 (หา) ป และผอนเงินงวดชําระหนี้แลวอยางนอย 12 (สิบสอง) งวด
เดือน หรือ 

(2) เปนสมาชิกตั้งแต 5 (หา) ปข้ึนไป และผอนเงินงวดชําระหนี้แลว อยางนอย 9 (เกา) งวด
เดือน หรือ 

(3) เมื่อสมาชิกกูไปคร้ังกอนไมเต็มวงเงินกู ซ่ึงอยางนอยคงเหลือวงเงินกูไมนอยกวา 3 (สาม) 
เทาของเงินเดือน และไดผอนเงินงวดชําระหนี้แลวอยางนอย  3 (สาม) งวดเดือน หรือ 

(4) ผอนเงินงวดชําระหนี้แลวรอยละ 10 (สิบ) ของเงินกูและของระยะเวลาผอนชําระหนี้เงินกู  
สมาชิกกูสามัญจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนเมื่อไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแลวอยางนอย 1(หน่ึง) 

งวดเดือน อาจย่ืนขอกูสามัญใชบุคคลคํ้าประกันหรือกูพิเศษใชหลักทรัพยคํ้าประกันอีกได  
สมาชิกกูสามัญจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนเมื่อไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแลวอยางนอย 3 (สาม) งวดเดือน หรือ 
รอยละ 10 (สิบ) ของเงินกูและของระยะเวลาผอนชําระหน้ีเงินกู  สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน อาจย่ืนขอกู
สามัญหรือกูพิเศษจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนอีกได 
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สมาชิกผูกูตามความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่เมื่อไดรับอนุมัติใหกูสามัญหรือกูพิเศษแลว

จะตองนําเงินที่กูไปจากสหกรณ  ชําระหน้ีเงินกูเกาคืนใหกับสหกรณใหเหลือเงินกูเพียงสัญญาเดียว เวนแตกูพิเศษที่
ใชหลักประกันตามขอ 25(5) เมื่อประเมินหลักประกันแลวมีมูลคาตํ่ากวาวงเงินที่ขอกูหรือแมประสงคขอกูเงินใหมที่
เปนสัญญารวม แตเมื่อรวมกับเงินกูสามัญเกาคางชําระแลวไมเกินวงเงินกูใหมที่มีวงเงินกูสามัญจํากัดไมเกินวงเงินกู
ตามขอ 15. แลวแตกรณี คณะกรรมการดําเนินการอาจไมตองหักเงินกูสามัญเกาคางชําระก็ได” 

 
ขอ 10. ใหยกเลิกความในขอ 39. แหงระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย    

การใหเงินกู พ.ศ. 2557 และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
“ขอ 39.  สมาชิกผูกูพิเศษจากสหกรณที่ไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแกสหกรณแลว 6 (หก) งวดของ

เงินกู  อาจย่ืนคําขอกูหรือสินเช่ือเพื่อเหตุฉุกเฉินได 
สมาชิกผูกูพิเศษจากสหกรณที่ไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแกสหกรณแลว 12 (สิบสอง) งวดหรือ   

รอยละ 10 (สิบ) ของเงินกูและของระยะเวลาผอนชําระหน้ีเงินกู สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน อาจย่ืนขอกูสามัญ
หรือกูพิเศษอีกได   

สมาชิกกูพิเศษจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนเมื่อไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแลวอยางนอย 1 (หน่ึง) 
งวดเดือน อาจย่ืนขอกูสามัญใชบุคคลคํ้าประกันหรือกูพิเศษใชหลักทรัพยคํ้าประกันอีกได 

สมาชิกกูพิเศษจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนเมื่อไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแลวอยางนอย 3 (สาม) 
งวดเดือน หรือรอยละ10 (สิบ) ของเงินกูและของระยะเวลาผอนชําระหน้ีเงินกู  สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน 
อาจย่ืนขอกูสามัญหรือกูพิเศษจํากัดภายในจํานวนเงินคาหุนอีกได 

สมาชิกผูกูตามความในวรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่เมื่อไดรับอนุมัติใหกูสามัญหรือกูพิเศษ
แลว  จะตองนําเงินกูที่ไดไปจากสหกรณชําระหน้ีเงินกูเกาคืนใหกับสหกรณใหเหลือเงินกูเพียงสัญญาเดียว  เวนแตกู
พิเศษที่ใชหลักประกันตามขอ 25(5) (ข), (ค), (ง) เมื่อประเมินหลักประกันแลวมีมูลคาตํ่ากวาวงเงินที่ขอกูหรือแม
ประสงคขอกูเงินใหมที่เปนสัญญารวม คณะกรรมการดําเนินการอาจใหกูเงินประเภทสามัญบุคคลคํ้าประกันอีกหน่ึง
สัญญาเพิ่มข้ึนไดแตทั้งน้ีวงเงินกูสามัญจํากัดไมเกินวงเงินกูตามขอ 15. แลวแตกรณี คณะกรรมการดําเนินการอาจไม
ตองหักเงินกูพิเศษเกาคางชําระที่ใชหลักทรัพยคํ้าประกันก็ได" 

ขอ 11. ใหประธานกรรมการรักษาการตามระเบียบน้ี 
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