
 
 
 
 

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 

………………………………………….. 
                      
                    อาศัยอ านาจตามความในข้อบังคบัสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ ากัด  พ.ศ. 2554        
ข้อ 11 – ข้อ 16 ข้อ 78(2) ข้อ 78(9) และข้อ 108(4) และที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22  ในการประชุมครัง้ที่
5/2561 เม่ือวนัที่ 28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561  ไดมี้มตกิ าหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด ว่าด้วยเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉนิ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี ้
                   ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อ-  
เหตุฉุกเฉนิ พ.ศ. 2561” 
                    ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันท่ี 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป 
                     ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน 
พ.ศ. 2554 และฉบับแกไ้ขเพิ่มเติมทุกฉบับ  และบรรดาระเบียบ ประกาศ ค าสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซ่ึงขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
                    ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

“สหกรณ”์ 
“คณะกรรมการด าเนินการ”  
“ประธานกรรมการ” 
“กรรมการ” 
“ผู้จัดการ” 
“สมาชิก” 
“เงินได้รายเดือน” 
 

หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 
หมายถึง 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ 
ประธานกรรมการคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ ์
กรรมการด าเนินการสหกรณ ์
ผู้จัดการสหกรณ ์
สมาชิกสหกรณ ์
เงินเดือน รวมทัง้เงินประจ าต าแหน่งวิชาการ และ
ค่าตอบแทนพเิศษ และหรือเงินทีจ่่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจ าและเป็นจ านวนเงินทีแ่น่นอน  
ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหนว่ยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้รวม 
ถึงเงินได้ทุกประเภทที่จ่ายผ่านระบบเงนิเดือนของ
หน่วยงานต้นสงักัดและใหเ้ป็นไปตามที่สหกรณ์ประกาศ 
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หมวด 1 
ข้อก าหนดทั่วไป 

 
                    ข้อ 5 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกูเ้งิน ต้องท าค าขอกู้เงนิและหนังสือสญัญากู้เงินเพือ่เหตฉุุกเฉินต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่ก าหนด 
 

หมวด 2 
สิทธิการกู้และวงเงินกู้ 

 
                    ข้อ 6 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉินที่ใหแ้ก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ นั้น ใหไ้ด้ไม่เกิน  2 เท่าของเงินได้รายเงินเดือนของ
สมาชิก และไม่เกิน  100,000 บาท 
                    ในกรณีที่สมาชิกมีเงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉินคงค้างอยูเ่ดิม อาจขอรับเงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินเพิ่มเติมได้ แต่เงินกู้
รวมกันจะต้องไม่เกินจ านวนเงินกู้ที่ก าหนดตามวรรคหนึง่ 
                    สมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดช าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาค าขอกูเ้งนิเพื่อ                 
เหตุฉุกเฉนิ  เวน้แต่จะได้ช าระเงนิที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 
                    ข้อ 7 สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน  ในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกนิ 1 สัญญา 
                    ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธกีาร และรายละเอียดการให้เงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ              
ของสหกรณ ์
 

หมวด 3 
หลักประกันส าหรับเงินกู้ 

 
                    ข้อ 9 สมาชิกผู้กู้ต้องท าสัญญากูเ้งนิให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก าหนด 
                    ข้อ 10 นอกจากค าขอกู้เงินและหนังสือสญัญากูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่สมาชิกผู้กู้ท าให้ไว้ต่อสหกรณแ์ล้ว     
มิต้องมีหลักประกันอื่นอีก 
 

 หมวด 4 
เงินงวดช าระหน้ี 

 
                    ข้อ 11 การส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน ซึ่งสมาชิกผู้กู้ต้องสง่ต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งดงันี ้
                             (1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกบัหนว่ยงานต้นสังกัด ให้ช าระหนีเ้งินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิโดยวิธหีักจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันที่ได้รับเงินได้รายเดือนประจ าเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน 
                             (2) สมาชิกเดิมที่ออกจากงานประจ า ให้ช าระหนี้เงนิกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินโดยหักจากบัญชเีงินฝาก               
ที่สมาชิกฝากไว้กบัสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะหักช าระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉนิภายในวันเดียวกบัข้อ 11 (1) 
                             (3) กรณีที่หักจากเงินได้รายเดือนหรือหกัจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณไ์ม่ได้                       
ให้ช าระที่ส านักงานสหกรณ์ หรือโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของสหกรณ์ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน 
                     ให้ถือว่าเงินงวดช าระหนี้แต่ละงวดถงึก าหนดส่งภายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนในเดือนนั้น ๆ เวน้แต่เงินกู้  
ท่ีสมาชิกได้กู้ในวันถัดจากวันที่สหกรณ์ท ารายการส่งหักช าระหนี้เดือนนั้นแลว้ ให้ส่งเงินงวดช าระหนี้งวดแรกในวนัจ่าย 
เงินได้รายเดือนในเดือนถัดไป 
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                    ข้อ 12  การส่งเงนิงวดช าระหนี้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน  ใหค้ณะกรรมการด าเนินการพิจารณาก าหนด 
ให้สมาชิกผู้กู้ส่งคนืเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดือน เป็นจ านวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร  แต่ไมเ่กิน  18 งวด  
โดยระยะเวลาการส่งคนืเงนิกูเ้พือ่เหตุฉกุเฉินแต่ละประเภทให้เปน็ไปตามประกาศของสหกรณ์  
 

หมวด 5 
ดอกเบี้ยเงินกู ้

 
                    ข้อ 13 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินเป็นรายวนัตามจ านวนเงินต้นทีค่งเหลือ ในอัตราไม่เกิน 
ร้อยละ 19 ต่อปี โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
                    ข้อ 14 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน สมาชิกผู้กู้
ต้องยินยอมให้สหกรณเ์ปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเม่ือใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณไ์ม่จ าเป็นต้องแจ้งให้สมาชิก           
ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
 

หมวด 6 
การเรียกคืนเงินกู้ 

 
                    ข้อ 15 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เปน็อันถึงก าหนดสง่คืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที
โดยมิพักค านึงถงึก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า 
                             (1) เม่ือสมาชิกผู้กู้ขาดสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ 
                             (2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการด าเนนิการว่า สมาชิกผู้กู้น าเงินกูไ้ปใช้ผดิความมุ่งหมายที่ให้              
เงินกู้นั้น 
                             (3) เมื่อสมาชิกผู้กู้ค้างส่งเงนิงวดช าระหนีไ้ม่ว่าต้นเงนิหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน 
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงนิกู้รายหนึ่ง ๆ 
                    ข้อ 16 สมาชิกผู้กู้ต้องรับผกูพันวา่ ถ้าตนประสงค์จะขอออกจากการเป็นพนักงานจากหนว่ยงานต้นสังกัด 
จะต้องแจ้งเปน็หนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซ่ึงตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกจาก
หน่วยงานต้นสงักัดนั้น เวน้แต่สมาชิกผู้กู้ที่มิไดพ้้นสภาพจากการเป็นสมาชิก อาจขอผ่อนช าระหนี้ไดต้ามทีค่ณะกรรมการ-
ด าเนินการเห็นสมควร  

 
หมวด 7 

การอนุมัติเงินกู้ 
 

                    ข้อ 17 คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจพิจารณาวินิจฉัยและอนุมัติให้เงินกูแ้ก่สมาชิกได้ตามที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี ้ 
                    คณะกรรมการด าเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ  หรือผู้จัดการ  หรอืกรรมการท่ี
คณะกรรมการด าเนนิการมอบหมาย พิจารณาวินิจฉัย และอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉกุเฉินแทนก็ได ้กรณีผู้ได้รับมอบหมาย                   
ได้ใช้อ านาจวินิจฉัยและอนุมัติเงนิกู้เพื่อเหตุฉกุเฉินแก่สมาชิกแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบทุกเดือน 
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หมวด 8 

บทเฉพาะกาล 
 

                    ข้อ 18 สัญญาเงินกู้ที่สมาชิกผู้กู้ท าไวก้ับสหกรณก์่อนที่ระเบียบนี้ประกาศใช้ ให้คงมีผลบังคบัต่อไปตามเดิม
จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดหรอืระงับสิ้นไปแลว้ 
                  ข้อ 19 บรรดาหลักเกณฑ์ ประกาศ ค าสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคบั 
ยังคงใช้บงัคบัต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกบัระเบียบนี้ จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ ประกาศ ค าสัง่ หรือมติที่ออกตามระเบียบนี้                                
                    ข้อ 20 กรณีที่ระเบียบนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรอืไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามระเบียบ ใหค้ณะกรรมการด าเนนิการ
มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 
                    ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เปน็ไปตามระเบียบนี้ 
 
                    ประกาศ ณ วันที่  28  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2561 

 
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 


