ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 19/2561
เรื่อง การให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
………………….………………
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน และเพื่อกาหนดแนวปฏิบัติการให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 22
ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมือ่ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 มีมติให้ยกเลิกประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน ที่ 4/2561 และให้เพิ่มวัตถุประสงค์การให้บริการเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรในช่วง
เปิดเทอม จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เรื่อง การให้บริการ
เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 การยื่นขอเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้ยื่นคาขอกู้และหนังสือสัญญากูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามแบบที่
สหกรณ์ฯ กาหนด พร้อมกับใบแจ้งเงินเดือน เดือนล่าสุด
ข้อ 4 จานวนเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ นั้น ให้มีจานวนไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้
รายเดือน และไม่เกิน 100,000 บาท
ข้อ 5 สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงินกูแ้ ละได้ทาหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้ว สามารถขอรับเงินกู้ได้
ทุกเดือน โดยไม่ต้องทาสัญญาใหม่ภายใน 12 เดือน นับจากวันทาสัญญา
การขอรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินครั้งต่อไปแต่ละครั้ง สมาชิกต้องยื่นใบขอรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินตามแบบที่
สหกรณ์ฯ กาหนด โดยไม่ตอ้ งยื่นใบแจ้งเงินเดือนอีก แต่ทงั้ นี้ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ยนื่ ใบแจ้งเงินได้รายเดือน
เป็นราย ๆ ไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ
ข้อ 6 เมื่อได้ยื่นใบขอรับเงินกู้ และผ่านการตรวจสอบสิทธิการกู้จากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถูกต้องแล้ว
สามารถรับเงินกู้ได้ทันที
ข้อ 7 สมาชิกที่มีมูลค่าหุ้นน้อยกว่าจานวนเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน การขอรับเงินกู้
แต่ละครั้ง ให้เบิกรับเงินกูไ้ ด้ในจานวนเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ
ข้อ 8 เงินกู้เพือ่ เหตุฉกุ เฉินที่สมาชิกขอรับแต่ละครั้ง เมื่อรวมกับหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่คงค้างอยู่เดิม
จะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ และจะต้องไม่เกินจานวนเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่ได้ทาไว้กับสหกรณ์ฯ
ข้อ 9 อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศฯ เรือ่ ง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
ข้อ 10 การส่งคืนเงินกู้ กาหนดให้ผ่อนชาระเงินกู้คืนเป็นรายเดือน โดยชาระต้นเงินเท่ากันทุกงวด
เว้นแต่งวดสุดท้าย และชาระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน ภายใน 12 งวดเดือน และไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่
(กรณีเกษียณอายุ นับถึงวันเกษียณอายุ) หรือไม่เกินอายุงาน (กรณีได้ทางานหลังเกษียณต่อเนื่อง)
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ข้อ 11 เงินได้รายเดือนหลังหักรายการหักอื่น ๆ แล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า
1,500 บาท
การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตรในช่วงเปิดเทอม ตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม
พ.ศ. 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 เงินได้รายเดือนหลังหักรายการหักอืน่ ๆ แล้ว ผู้กู้จะต้องมี
เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 500 บาท และเบิกเงินกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เดือน
กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ให้ดาเนินการตามวรรคแรก
เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือน รวมทั้งเงินประจาตาแหน่งวิชาการ และค่าตอบแทนพิเศษ
และหรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจา และเป็นจานวนเงินทีแ่ น่นอน ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด
ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินได้ทุกประเภทที่จ่ายผ่านระบบเงินเดือนของหน่วยงานต้นสังกัดที่มีระยะเวลาไม่แน่นอน ได้แก่ ตาแหน่ง
บริหาร(บริหารวิชาการ และบริหารจัดการ) และตาแหน่งผู้จัดการ
ข้อ 12 การมอบอานาจให้ผู้อื่นรับเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินแทน ผู้กู้ตอ้ งทาหนังสือมอบอานาจตามแบบที่
สหกรณ์ฯ กาหนด ทั้งผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ต้องมอบและแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัว
พนักงาน หรือบัตรประจาตัวอื่น ๆ ที่ออกให้โดยส่วนราชการด้วยทุกครั้ง
การมอบอานาจตามความวรรคหนึ่ง ผู้กู้จะทาการมอบอานาจให้ผอู้ ื่นรับเงินกูแ้ ทนได้ก็ต่อเมื่อผู้กไู้ ด้ลงนาม
ในหนังสือสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินแล้วเท่านั้น
ข้อ 13 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในหนังสือสัญญากูเ้ งินเพื่อเหตุฉกุ เฉิน ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามที่กาหนด
ไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแก่สมาชิก
การคานวณและเรียกเก็บดอกเบีย้ จะคานวณตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ ประกาศกาหนด
การกู้เงินเพื่อช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตามข้อ 12 วรรคสอง หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่า
ไม่เป็นความจริงตามที่ผู้กู้ให้ข้อมูล สหกรณ์ฯ จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ย “เงินกู้สามัญเพื่อการ
เคหะสงเคราะห์ กรณีไม่ส่งมอบเอกสาร/หลักฐานภายในเวลาที่กาหนด”
ข้อ 14 ตามประกาศนี้ ไม่เกินอายุงานทีเ่ หลืออยู่ หมายถึง ระยะเวลาที่นับถึงวันเกษียณอายุ และกรณี
สมาชิกที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุ ให้นับถึงเวลาที่ครบกาหนดการต่อสัญญา
ข้อ 15 หนังสือสัญญากูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่สมาชิกทาไว้กบั สหกรณ์ฯ ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้
ให้คงมีผลบังคับตามเงือ่ นไขเดิมต่อไปจนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุด หรือระงับสิน้ ไป
การเบิกเงินกู้ตามวรรคหนึ่งภายหลังประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ ให้เบิกได้ตามสิทธิ แต่ให้ผ่อนชาระหนี้
ภายใน 12 งวดเดือน
ข้อ 16 กรณีทปี่ ระกาศนี้มไิ ด้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

