
                                       

                                                                                            
ระเบียบสหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกิจ มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ ากดั 

ว่าด้วยโครงการเงินกู้สามญัเพ่ือการศึกษา ช่วงการแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19) พ.ศ.2564 

……………………………………. 
 

  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่แพร่กระจาย       
ไปทัว่ประเทศ ท าให้เกดิผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม และจากสถานการณ์นี้มีสมาชกิและ
ครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจมหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด บางรายได้รับ
ผลกระทบส่งผลให้รายได้ไม่เพยีงพอส าหรับเป็นค่าศึกษาเล่าเรยีนของตนเองหรือบุตร 
                    ดงันัน้เพื่อเป็นช่วยเหลอืและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและครอบครัว อาศัย
อ านาจตามความในข้อ 79 (8) และข้อ 107 (3)  แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง จ ากัด คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 44 ครัง้ที่ 10/2564 วันที่ 29 มิถุนายน 
2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ก าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์และการธนกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
จ ากัด ว่าด้วยโครงการ          เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 2564 ดงันี้ 

ขอ้ 1. ระเบยีบนี้ เรยีกว่า “ระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกิจ มหาวทิยาลยั 
รามค าแหง จ ากัด ว่าด้วยโครงการเงินกู้สามญัเพื่อการศึกษา ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา   
(COVID-19)  2564 ดงันี้ 
  ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับ ตัง้แต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ถึง วันที่ 18 พฤศจิกายน 
2564    
                ขอ้ 3.   ในระเบยีบนี้ 
                     สหกรณ์                    หมายถงึ  สหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกจิ                  
                                                              มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ ากดั                                                                                  
                     สมาชกิ                      หมายถงึ  สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกิจ  
                                                              มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ ากดั                                                                                         
                      คณะกรรมการด าเนินการ  หมายถงึ  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
                                                              และการธนกิจมหาวิทยาลยัรามค าแหง จ ากดั 
                    ประธานกรรมการ         หมายถงึ  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกจิ                                                                                                

                                                   มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ ากดั   
          ผู้จดัการ                    หมายถงึ  ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกจิ     
                                                 มหาวิทยาลยัรามค าแหง จ ากดั  

             เงนิกู้ หมายถงึ  เงนิกู้สามญัเพื่อการศึกษา               
                                                             ช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
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  ข้อ 4. สหกรณ์อาจให้เงินกู้แก่ผู้เป็นสมาชิกติดต่อกันมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 
เดอืน และจะให้ได้เฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั โคโรนา (COVID-19) เท่านัน้  
 ขอ้ 5. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาฯ ส าหรบัตนเองหรือบุตร ตัง้แต่       
ระดับอนุบาลขึ้นไป ต้องเสนอค าขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด และมี
หลักฐานประกอบการขอกู้ คือ ใบเสร็จรับเงิน หรือ หลักฐานที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา เช่น 
ประกาศ จดหมาย ระเบียบการ แผ่นพับ หรือ หลักฐานอื่นใดของสถาบันการศึกษา ซึ่งมีอายุไม่เกิน
ระยะเวลาภายใน 1 ปี            ให้ใช้สทิธไิด้ครอบครวัละ 1 สญัญา 
  ขอ้ 6. ให้สมาชิกยื่นค าขอกู้เงนิกู้สามัญเพื่อการศกึษาฯ ภายในวันที่ 18 ของแต่ละเดือน 
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงนิให้แก่สมาชกิในวนัท าการวนัแรกของเดือนถดัไป 
 ข้อ 7. เงินกู้ที่ให้แก่สมาชิกผู้ กู้คนหนึ่งๆ นั ้น ให้มีจ านวนไม่เกิน  100,000.00 บาท           
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยให้กู้ได้เพยีงครัง้เดียว ไม่มกีารหกักลบลบหนี้ ทัง้นี้จ านวนเงินกู้ดงักล่าวไม่รวม
กบั  วงเงนิกู้สามญัตามระเบยีบอื่นที่สหกรณ์มีอยู่ 
 ขอ้ 8. การพจิารณาเงนิกู้สามญัเพื่อการศึกษาฯ พจิารณาทุกเดือน มอบให้คณะกรรมการ
เงนิกู้เป็นผู้พจิารณา 
 ข้อ 9. หลักประกันส าหรับเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาฯ ให้มีผู้ค ้าประกัน 1 คนต่อหนึ่ง
โครงการ โดยผู้ค ้าประกันรายหนึ่งสามารถค ้าประกันได้เพียงรายเดียว และถ้าผู้ค ้าประกันที่เป็นลูกจ้าง
มหาวิทยาลัย    ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี อกีทัง้มีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 40,000.00 บาท 
(สีห่มื่นบาทถ้วน)      ทัง้นี้ สมาชกิที่เป็นผู้ค ้าประกนัต้องมีเงนิเดอืนเหลือสุทธเิพียงพอส าหรบัรับผดิชอบ
ช าระหนี้แทนหาก       สมาชกิผู้กู้ผดินัดตามสญัญาเงนิกู้นัน้   
 ขอ้ 10. ระยะเวลาการส่งเงนิงวดช าระหนี้ส าหรับเงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาฯ ให้สมาชิก           
ผู้กู้ช าระคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนๆละเท่ากันพร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็น           
เป็นการสมควรตามฐานะของสมาชิกผู้กู้ จ านวนและความมุ่งหมายแห่งเงนิกู้  แต่ต้องไม่เกิน 120 งวด 
(เดือน) ตัง้แต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกของการกู้ แต่ไม่เกินอายุเกษียณของผู้กู้ เว้นแต่สมาชิกที่เป็น
ขา้ราชการบ านาญ และสมาชิกที่เป็นลูกจ้างงบคลงัที่เกษียณอายุราชการ ส่งเงนิงวดช าระหนี้เงนิกู้ได้ถึงอายุ 
70 ปี งวดแรกให้ส่ง     ต้นเงนิของจ านวนเงนิกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยภายในวนัสิ้นเดือนที่คิดดอกเบี้ยเดอืน
แรก ส่วนต้นเงนิที่เหลือพร้อมด้วยดอกเบี้ยให้ส่งภายในวันสิ้นเดอืนถดัไป ทัง้นี้ โดยไม่มกีารผ่อนเวลาแต่
อย่างใดอกี 
 ขอ้ 11. ดอกเบี้ยเงนิกู้ สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกนิร้อยละ 4.00 (สีบ่าท) ต่อปี 
และให้คดิเป็นรายวนัตามจ านวนต้นเงนิคงเหลอื  
 ข้อ 12. สมาชิกที่ขาดส่งค่าหุ้นรายเดือน หรือค้างช าระงวดเงินกู้ของสหกรณ์ไม่ว่าประเภท
ใดๆ             ก็ตาม สหกรณ์จะไม่พิจารณาค าขอกู้นี้ เว้นแต่จะได้ช าระเงินที่ค้างดังกล่าวให้เรียบร้อย
แล้ว 
 ข้อ 13. หลังหักเงินช าระหนี้ทุกรายการแล้ว ต้องมีเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 
6.00    (หกบาท) ของเงนิเดอืนหรอืเงนิค่าจ้าง  
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 ขอ้ 14. ในกรณีที่มปัีญหาเกี่ยวกบัการปฏบิัตติามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการด าเนินการ    
เป็นผู้มอี านาจวนิิจฉัยชี้ขาด และถอืเป็นสิ้นสุด                                                                                          
 ขอ้ 15. ให้ประธานกรรมการด าเนินการเป็นผู้รักษาการตามระเบยีบนี้  
 

                           ประกาศ ณ วนัที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 
 

                                              
      (ดร.วรนิทร  กงัวานทพิย์) 

      ประธานกรรมการ 
       สหกรณ์ออมทรพัย์และการธนกจิ มหาวทิยาลยัรามค าแหง จ ากดั 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       
 


