
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที่  43/2561 

เรื่อง  การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนส าหรับสมาชกิสมทบ  
…………………..………………………….. 

                      

 เพื่อให้การใหบ้ริการเงินกู้พเิศษแบบหมุนเวียน เกิดประโยชน์สูงสดุส าหรับสมาชิกสมทบ  และอนุวตัิให้เป็นไป            
ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยการให้เงนิกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554  
คณะกรรมการด าเนนิการ ชุดที่ 22  ในการประชุมครัง้ที่ 10/2561  เม่ือวันที่ 25 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีมติให้ยกเลิก
ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงนิกู้พิเศษแบบหมุนเวียนส าหรับสมาชิกสมทบ ฉบับลงวันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2559  
โดยให้ใช้ประกาศฉบบันี้แทนดังนี้ 
 ข้อ 1  ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง การให้บริการ             
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนส าหรบัสมาชิกสมทบ” 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป  
 ข้อ 3 สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกสมทบกู้เงนิพิเศษแบบหมุนเวียน เฉพาะที่ใช้สิทธิเรียกรอ้งในค่าหุ้น และหรอืสิทธิ
เรียกร้องในบัญชเีงินฝากเป็นประกันเท่านั้น 
 ข้อ 4  การยืน่ขอกูเ้งินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ให้ยื่นค าขอเงนิกู้พิเศษ และท าหนังสือสัญญากู้เงินพเิศษ           
แบบหมุนเวียนตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด   
 ข้อ 5 สมาชิกสมทบรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกิน 4 สัญญา            
และรวมกันไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอยีดดังนี้ 

(1) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน กรณทีี่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน มีได้ไม่เกนิ 1 สัญญา  
และไม่เกนิ 4,000,000 บาท (สี่ลา้นบาทถ้วน) 

(2) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน กรณทีี่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน มีไดไ้ม่เกิน   
3 สัญญา และไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 6 การผ่อนช าระ ก าหนดให้ผ่อนช าระหนี้เงินกูค้ืนเป็นรายเดือน โดยช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวด 
(เว้นแต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 120 งวดเดือน ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า           
เดือนละ 500 บาท   
 ข้อ 7   วิธีการสง่เงินงวดช าระหนี้ ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 

(1)  โดยวิธีหักจากเงนิได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย (เฉพาะสมาชิกสมทบที่หน่วยงานต้นสงักัดจ่ายเงนิ
ได้รายเดือนเปน็วันเดียวกับของสมาชิกสหกรณ์ฯ และหน่วยงานต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินผ่านบัญชีเงินเดือน) 

(2)  โดยวิธีหักผ่านบัญชเีงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิกสมทบ   
(3)  สมาชิกสมทบมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงวธิีการส่งเงนิงวดช าระหนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนด  

โดยมอบอ านาจให้ผู้จัดการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้จ่ายค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงครัง้ละ 100 บาท กรณีที่
สหกรณ์ฯ เป็นผู้ก าหนดให้เปลี่ยนแปลงวิธกีารส่งเงินงวดช าระหนีจ้ะได้รับการยกเวน้ค่าธรรมเนียมดังกล่าว 
 ทั้งนี้ การค านวณสิทธิการใหกู้้เงนิ มิต้องค านึงถึงเงินได้รายเดือน และให้ผ่อนช าระหนีไ้ด้สูงสุดตามที่
สหกรณ์ฯ ก าหนด   
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 ข้อ 8 การรับเงินกู้พเิศษแบบหมุนเวียนในครั้งแรก ให้รับเงนิกู้พร้อมกบัการท าสัญญาเงินกู้ สามารถขอรับเงินกู้
ได้ทุกเดือน  โดยไม่ต้องท าสัญญาใหม่ภายใน 10 ปี นับจากวันท าสัญญา  ส าหรับการเบิกเงินกู้ครัง้ต่อ ๆ ไปให้สมาชิกสมทบ
ย่ืนใบค าขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน พร้อมใบรับเงินกู้และใบส าคัญจ่ายเงินกู้พเิศษ และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิการกู้
พิเศษจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถกูต้องแล้ว สมาชิกสมทบสามารถรบัเงินกู้ได้ทันท ี
   ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการแจ้งให้ยื่นใบแจ้งเงนิเดือนเป็นราย ๆ ไป โดยอยู่ในดุลยพินิจ 
ของสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 9 เงินกู้ที่สมาชิกสมทบได้รับแต่ละครั้งตามข้อ 8 เม่ือรวมกับเงินกู้พเิศษแบบหมุนเวียนทีค่งค้างอยู่เดมิกับ
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนที่รับเพิม่ใหม่ จะต้องไม่เกินจ านวนเงินกูต้ามสัญญาเงินกู้พเิศษแบบหมุนเวียนที่สมาชิกสมทบได้ให้
ไว้กบัสหกรณ์  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 และข้อ 13 เป็นกรณี ๆ ไป 
 ข้อ 10 การระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษแบบหมนุเวียน ให้ระบอุัตราดอกเบี้ยสงูสดุตามที่
ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าดว้ยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 
 การเรียกเก็บดอกเบี้ย จะเรียกเกบ็ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ ประกาศถือใช้ล่าสุดเปน็เกณฑ์ 
 ข้อ 11  การอนุมัติเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวยีนตามประกาศฉบับนี้ ใหป้ระธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 

กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน 
 

 ข้อ 12  กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในค่าหุน้เป็นประกัน สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกสมทบท าสัญญาเงินกู้พเิศษแบบ
หมุนเวียนในวงเงินไม่เกนิ 1.5 เทา่ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกสมทบมีอยู่ ณ วันที่ท าสัญญา ท้ังนี้ การขอรับเงนิกู้นี้ในแตล่ะครั้งจะ
ขอรับจ านวนเงนิเท่าไรก็ได้ แตค่รั้งหนึง่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับ
สหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้ ทั้งนี้ หนี้เงินกูเ้ม่ือรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ 
ณ วันที่รับเงนิกูค้รั้งล่าสุด   
 สมาชิกสมทบที่มีสิทธิขอท าวงเงนิกู้พิเศษแบบหมุนเวียน  กรณีที่ใช้สิทธิเรียกรอ้งในค่าหุ้นเป็นประกัน  จะต้องมีค่า
หุ้นเปน็จ านวนเงินไม่น้อยกว่า   10,530 บาท   
              กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน หุ้นจะต้องไม่ไปเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ประเภทอื่น เว้นแต่ มูลค่าหุ้น
สามารถช าระหนี้เงินกู้นี้  และเงนิกู้ประเภทอื่น ๆ ได้เต็มจ านวน   กรณีผู้กู้มีหนีเ้งินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉนิคงค้างอยู่ การขอเบกิ
เงินกู้นี้ เมื่อรวมกับหนี้เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินดังกล่าว จะต้องไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น เว้นแต่  จะได้หักกลบหนี้เงินกู้-เพื่อ
เหตุฉุกเฉนินั้น 
 

กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน 
 

 ข้อ 13 กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกสมทบท าสัญญาเงนิกู้พิเศษ
แบบหมุนเวียนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ท าสัญญา ทั้งนี้ การขอรับเงินกู้พเิศษแบบ
หมุนเวียนในแตล่ะครั้ง จะขอรบัจ านวนเงนิเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึง่ต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท และต้อง 
ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝากที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่รับเงนิกู้ ทั้งนี้ หนี้เงินกูเ้ม่ือรวมกนัจะต้องไม่เกินร้อยละ 90        
ของเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงนิกูค้รั้งล่าสุด 
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 กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน จะต้องมีเงินฝาก (รวมกันทุกบัญชีที่ใช้เป็นหลกัประกัน)  
เป็นจ านวนเงนิไม่น้อยกว่า 10,530 บาท 
 กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน เงินฝากจะต้องไม่ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ประเภทอื่น   
เว้นแต่ เงนิฝากสามารถช าระหนีเ้งินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนและเงนิกู้ประเภทอื่นๆ ได้เต็มจ านวน 
 ข้อ 14 เงินฝากที่ใชเ้ป็นหลักประกนั ก าหนดให้เงินฝากทุกประเภทเปน็หลักประกันได้  เว้นแต่ เงนิที่ฝากเพื่อ
หน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ  และเงินฝากที่สหกรณ์ฯ ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่ โดยเงนิฝากที่ใช้เปน็หลักประกันจะต้องเป็น
ของผู้กูแ้ละหรือบัญชีที่ผู้กูเ้ปิดร่วมกับบุคคลอื่น 
 กรณีที่เป็นบัญชีเงนิฝากที่ผู้กูเ้ปิดร่วมกับบคุคลอืน่ตามวรรคแรก บุคคลนั้นจะต้องตกลง 
ให้ค ายินยอม โอนสิทธเิรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน  และกู้ร่วมในฐานะเป็นเจ้าของหลกัประกันร่วม 
           ข้อ 15 กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนนิการ และในกรณีมีปัญหา หรือขอ้ขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชี้ขาด 
 
                        ประกาศ ณ วันที่  31  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


