
 
 
 
 

 
 

ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
วาดวย การใหเงินกูสามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2561 

 
อาศัยอํานาจตามความในขอบังคับของสหกรณ ขอ 67(2) ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 46 

คราวประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ไดมีมติเห็นชอบใหกําหนดระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การใหเงินกูสามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2561  ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด วาดวย การใหเงินกู
สามัญเอทีเอ็ม พ.ศ. 2561” 

ขอ 2. ระเบียบน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เปนตนไป 
ขอ 3. ในระเบียบน้ี 

                     “สหกรณ”             หมายถึง สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
                    “สมาชิก”            หมายถึง สมาชิกสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
                     “คณะกรรมการ”     หมายถึง คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
   มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
                      “ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย 
   มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
                       “กรรมการอํานวยการ” หมายถึง กรรมการอํานวยการสหกรณออมทรัพย 
   มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 

ขอ 4. บรรดาการใด ๆ ระเบียบหรือมติอื่นใดที่กําหนดไวในระเบียบน้ีแลว  หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบน้ี  ใหใชระเบียบน้ีแทน 

ในกรณีที่ระเบียบวาดวยการใดไดกําหนดเรื่องใดไวโดยเฉพาะแลว  ใหบังคับตามขอกําหนดแหงระเบียบ 
วาดวยการน้ัน  และใหนําขอกําหนดแหงระเบียบน้ีไปใชบังคับไดเทาที่ไมซ้ําหรือขัดกับขอกําหนดดังกลาว 

ขอ 5. สมาชิกผูที่ประสงคจะขอวงเงินกูสามัญเอทีเอ็มไดน้ัน  จะตองเปนสมาชิกครบ 12 (สิบสอง) 
เดือน  โดยสมบูรณ 

ขอ 6. การใหวงเงินกูสามัญเอทีเอ็ม  คณะกรรมการอาจมอบอํานาจใหประธานกรรมการ  หรือ
กรรมการอํานวยการตามที่เห็นสมควร  เปนผูวินิจฉัยใหเงินกูสามัญเอทีเอ็มแทนคณะกรรมการก็ได  โดยอนุมัติเปน
วงเงินกูยืม 

ขอ 7. สมาชิกผูประสงคขอกูเงินสามัญเอทีเอ็ม ตองย่ืนคําขอกูตอสหกรณตามแบบฟอรมหนังสือขอกู
และสัญญาพรอมเอกสารประกอบตามที่สหกรณกําหนด โดยผูประสงคจะขอกูสามัญเอทีเอ็มจะตองสละสิทธ์ิใน
การกูเงินประเภทสามัญบุคคลคํ้าประกัน หรือประเภทพิเศษใชหลักประกันอื่นใดเปนหลักประกัน กรณีมีเงินกูเดิม
คางชําระของเงินกูประเภทสามัญบุคคลคํ้าประกัน หรือประเภทพิเศษใชหลักประกันอื่นใดเปนหลักประกัน ตองทาํ
การหักกลบลบสัญญาเดิมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย 

สมาชิกที่ประสงคจะเปลี่ยนแปลงเงินกูสามัญเอทีเอ็มเปนเงินกูประเภทสามัญบุคคลคํ้าประกัน  หรือ
ประเภทพิเศษใชหลักประกันอื่นใดเปนหลักประกัน  หรือประเภทพิเศษจํากัดไมเกินมูลคาหุน กรณีมีเงินกูสามัญ
เอทีเอ็มเดิมคางชําระตองทําการหักกลบลบสัญญาเดิมทั้งตนเงินพรอมดอกเบี้ย 
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ขอ 8. วงเงินกูสามัญเอทีเอ็ม  ที่ใหแกสมาชิกคนหน่ึงๆ น้ัน  ใหมีวงเงินกูสูงสุดไดไมเกิน  500,000  
(หาแสน) บาทถวน  หรือไมเกินตามวงเงินกูที่สมาชิกกําหนดไวในสัญญา  แตตองจํากัดไมเกินมูลคาหุนที่มีอยู     
ณ ขณะน้ัน  หรือไมเกินมูลคาหุนที่มีอยู ณ ขณะน้ันรวมเงินคาหุนรายเดือนที่จะเพิ่มข้ึน 24 (ย่ีสิบสี่) งวดเดือน 
สุดแตจํานวนไหนจะนอยกวากัน 

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุงาน  หรือสมาชิกลาออกจากราชการหรือจากการปฏิบัติงาน  หรือ
สมาชิกประเภทลูกจางช่ัวคราว  หรือสมาชิกที่งดสงเงินคาหุน  ใหมีวงเงินกูยืมจํากัดไมเกินรอยละ 90 (เกาสิบ) 
ของมูลคาหุนที่มีอยู ณ ขณะน้ัน วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 500,000 (หาแสน) บาทถวน 

ขอ 9. การสงเงินคางวดชําระหน้ีเงินกูสามัญเอทีเอ็ม ซึ่งผูกูตองสงตอสหกรณน้ัน ใหสงโดยวิธีหักจาก
เงินไดรายเดือน ณ ที่จายจากตนสังกัดของผูกู  หรือวิธีการใดๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนดไวใน
ระเบียบหรือประกาศของสหกรณ 

สมาชิกผูกูสามัญเอทีเอ็มจากสหกรณที่ไดผอนเงินงวดชําระหน้ีแกสหกรณแลว 2 (สอง) งวดเดือนของ
เงินกูโดยวิธีการหัก ณ ที่จาย  และตองมีมูลคาหุนเกินกวาวงเงินกูสูงสุดของเงินกูสามัญเอทีเอ็ม อาจย่ืนคําขอกูเพื่อ
เหตุฉุกเฉินได 

สมาชิกผูกูสามัญเอทีเอ็มจากสหกรณที่ไดผอนชําระเงินงวดชําระหน้ีแกสหกรณแลว 3 (สาม) งวดเดือน
ของเงินกูโดยวิธีการหัก ณ ที่จายและตองมีมูลคาหุนเกินกวา 500,000 (หาแสน) บาท อาจย่ืนคําขอกูประเภท
พิเศษจํากัดไมเกินมูลคาหุนได 

ขอ 10. การสงคืนแตละงวดของตนเงินกูสามัญเอทีเอ็มพรอมดอกเบี้ยที่สมาชิกผูกูสงคืนใหสหกรณ    
เมื่อรวมคาหุนแลวตองไมเกินรอยละ 70 (เจ็ดสิบ) ของเงินเดือน  หรือสมาชิกกูเงินจากสหกรณขณะใดขณะหน่ึง
หรือขณะเดียวกันสองสัญญาของประเภทเงินกูและตางประเภทกันเมื่อรวมคาหุนแลว  ตองไมเกินรอยละ 75    
(เจ็ดสิบหา) ของเงินเดือน  เวนแตสมาชิกประเภทผูบริหารที่ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทผูบริหาร  และหรือ
ประเภทวิชาการที่ไดรับเงินประจําตําแหนงประเภทวิชาการ  และหรือสมาชิกผูประกอบวิชาชีพแพทย ทันตแพทย 
เภสัชกร  และวิชาชีพอื่นใดหรือสมาชิกที่เกษียณอายุราชการหรืออายุงานหรือสมาชิกลาออกจากราชการหรือจาก
การปฏิบัติงานแลวแตกรณี  สามารถนําเงินประจําตําแหนงหรือเงินไดจากการประกอบวิชาชีพที่มีหลักฐานแสดง
ที่มาของรายไดเปนการแนนอนตามแบบที่สหกรณกําหนด  รวมกับเงินเดือนเพื่อหักเงินงวดชําระหน้ีเงินกูเปน    
รายเดือนได  

ขอ11. การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูสามัญเอทีเอ็ม ใหสมาชิกผูกูสงคืนตนเงินกูสามัญเอทีเอ็ม
เปนรายเดือนๆ ละเทาๆ กัน สูงสุดไมเกิน 144 (หน่ึงรอยสี่สิบสี่) งวดเดือนพรอมดอกเบี้ย 

กรณีสงคืนเงินงวดชําระหน้ีรายเดือนของเงินกูสามัญเอทีเอ็ม  มียอดเงินกูคงเหลืองวดสุดทายนอยกวา 
คางวดรายเดือน จะทําการหักเรียกเก็บเงินกูคงเหลือตามจริงที่ยังคงคาง 

การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน  ในขณะที่มีวงเงินกูสามัญเอทีเอ็มเปนสัญญาหลัก  
ใหสมาชิกผูกูสงคืนตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเปนงวดรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน สูงสุดไมเกิน 18 (สิบแปด) งวดเดือน 

การสงเงินงวดชําระหน้ีสําหรับเงินกูประเภทพิเศษจํากัดไมเกินมูลคาหุน ในขณะที่มีวงเงินกูสามัญ
เอทีเอ็มเปนสัญญาหลัก  ใหสมาชิกผูกูสงคืนตนเงินกูประเภทพิเศษเปนงวดรายเดือน ๆ ละเทา ๆ กัน สูงสุดไมเกิน 
360 (สามรอยหกสิบ) งวดเดือน 

สมาชิกผูกูเงินสามัญเอทีเอ็มประสงคชําระคืนตนเงินกูเต็มจํานวน  หรือแบงชําระคืนบางสวนข้ันตํ่า 
5,000 (หาพัน) บาทพรอมดอกเบี้ย (ถามี)  เฉพาะวันจายเงินเดือนของทางราชการหรือของหนวยงานตนสังกัด  
หรือแบงชําระคืนบางสวนข้ันตํ่า 20,000 (สองหมื่น) บาทพรอมดอกเบี้ยของวันอื่นที่สหกรณปฏิบัติงานก็ได 

สมาชิกผูกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินอาจขอชําระคืนตนเงินกูเต็มจํานวนพรอมดอกเบี้ย (ถามี) ไดเฉพาะวันจาย
เงินเดือนของทางราชการหรือของหนวยงานตนสังกัดเทาน้ัน 

ขอ 12. สมาชิกประสงค...../หนา 3 
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ขอ 12.   สมาชิกประสงคที่จะขอเพิ่มหรือลดวงเงินกูสามัญเอทีเอ็ม  ตองย่ืนคําขอเพิ่มหรือลดวงเงินกู

สามัญเอทีเอ็มไดเดือนละหน่ึงครั้งตามแบบฟอรมพรอมเอกสารประกอบที่สหกรณกําหนด 
สมาชิกสามารถทําธุระกรรมกูเงินสามัญเอทีเอ็มผานตูเอทีเอ็มไดวันละไมเกิน 4 (สี่) ครั้ง ๆ ละไมเกิน 

20,000 (สองหมื่น) บาทถวน  รวมสูงสุดเปนจํานวนเงินไมเกินวันละ  80,000 (แปดหมื่น) บาทถวน 
ขอ 13. สมาชิกผูกูสามัญเอทีเอ็มประสงคจะขอปดสัญญาเงินกูสามัญเอทีเอ็ม  ตองย่ืนคํารองขอปด

สัญญาเงินกูสามัญเอทีเอ็มแมไมมีจํานวนเงินกูสามัญเอทีเอ็มเหลืออยูแลวก็ตาม เวนแตสมาชิกพนสภาพจากการ
เปนสมาชิกเทาน้ัน 

ขอ 14. สมาชิกผูกูสามัญเอทีเอ็มมีภาระผูกพันตองรับผิดชอบในฐานะผูคํ้าประกัน หรือรับผิดชอบใน
ฐานะคูสมรส หรือในฐานะอื่นใดที่มีอยูกับสหกรณ  หรือมีคําสั่งศาลบังคับคดีแจงอายัดทรัพยสิน อายัดเงิน ไมวา
กรณีใด ๆ  สหกรณจะระงับวงเงินกูสามัญเอทีเอ็มไวกอน 

ขอ 15. ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  ใหคณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดและใหถือเปนที่
สิ้นสุด  

ขอ 16. ใหประธานกรรมการเปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
                     
 
                                  ประกาศ ณ  วันที่  25 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

 (อาจารยนายแพทยวิโรจน  จงกลวัฒนา) 
 ประธานกรรมการ 

 สหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลัยมหิดล  จํากัด 
 
 

 


