ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 25/2563
เรื่อง การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสาหรับสมาชิกสมทบ
…………………..…………………………..
เพื่อให้การให้บริการเงินกู้พเิ ศษแบบหมุนเวียน เกิดประโยชน์สูงสุดสาหรับสมาชิกสมทบ และอนุวตั ิ
ให้เป็นไป ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ พ.ศ. 2554
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 มีมติให้ยกเลิก
ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนสาหรับสมาชิกสมทบ ที่ 43/2561 โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนีเ้ รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เรื่อง การให้
บริการเงินกู้พเิ ศษแบบหมุนเวียนสาหรับสมาชิกสมทบ”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกสมทบกู้เงินพิเศษแบบหมุนเวียน เฉพาะที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้น
และหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกันเท่านั้น
ข้อ 4 การยื่นขอกูเ้ งินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ให้ยื่นคาขอเงินกู้พิเศษ และทาหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษ
แบบหมุนเวียนตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 5 สมาชิกสมทบรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้ไม่เกิน 4
สัญญาและรวมกันไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
(1) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน มีได้ไม่เกิน 1 สัญญา
และไม่เกิน 4,000,000 บาท (สี่ลา้ นบาทถ้วน)
(2) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน มีได้ไม่เกิน
3 สัญญา และไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
ข้อ 6 การผ่อนชาระ กาหนดให้ผ่อนชาระหนี้เงินกูค้ ืนเป็นรายเดือน โดยชาระต้นเงินเท่ากันทุกงวด
ขั้นต่าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และชาระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 120
งวดเดือน
ข้อ 7 วิธีการส่งเงินงวดชาระหนี้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
(1) โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย (เฉพาะสมาชิกสมทบที่หน่วยงานต้นสังกัด
จ่ายเงินได้รายเดือนเป็นวันเดียวกับของสมาชิกสหกรณ์ฯ และหน่วยงานต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินผ่านบัญชีเงินเดือน)
(2) โดยวิธีหักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิกสมทบ
(3) สมาชิกสมทบมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินงวดชาระหนี้ หากเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนด โดยมอบอานาจให้ผู้จัดการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้จ่ายค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงครั้งละ 100 บาท
กรณีที่สหกรณ์ฯ เป็นผู้กาหนดให้เปลี่ยนแปลงวิธีการส่งเงินงวดชาระหนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทั้งนี้ การคานวณสิทธิการให้กู้เงิน มิต้องคานึงถึงเงินได้รายเดือน และให้ผ่อนชาระหนีไ้ ด้สูงสุดตามที่สหกรณ์ฯ
กาหนด
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ข้อ 8 การรับเงินกู้พเิ ศษแบบหมุนเวียนในครั้งแรก ให้รับเงินกู้พร้อมกับการทาสัญญาเงินกู้ สามารถขอรับ
เงินกู้ได้ทุกเดือน โดยไม่ต้องทาสัญญาใหม่ภายใน 10 ปี นับจากวันทาสัญญา สาหรับการเบิกเงินกู้ครั้งต่อ ๆ ไปให้สมาชิก
สมทบยื่นใบคาขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน พร้อมใบรับเงินกูแ้ ละใบสาคัญจ่ายเงินกู้พิเศษ และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิ
การกู้พิเศษจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถูกต้องแล้ว สมาชิกสมทบสามารถรับเงินกู้ได้ทันที
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการแจ้งให้ยื่นใบแจ้งเงินเดือนเป็นราย ๆ ไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ
ข้อ 9 เงินกู้ที่สมาชิกสมทบได้รับแต่ละครั้งตามข้อ 8 เมื่อรวมกับเงินกู้พเิ ศษแบบหมุนเวียนทีค่ งค้างอยู่เดิมกับ
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนที่รับเพิม่ ใหม่ จะต้องไม่เกินจานวนเงินกูต้ ามสัญญาเงินกู้พเิ ศษแบบหมุนเวียนที่สมาชิกสมทบได้ให้ไว้
กับสหกรณ์ฯ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 12 และข้อ 13 เป็นกรณี ๆ ไป
ข้อ 10 การระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษแบบหมุนเวียน ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ
การเรียกเก็บดอกเบี้ย จะเรียกเก็บดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ ประกาศถือใช้ล่าสุดเป็นเกณฑ์
ข้อ 11 การอนุมัติเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนตามประกาศฉบับนี้ ให้ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ หรือเหรัญญิก หรือผู้จัดการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน
ข้อ 12 กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุน้ เป็นประกัน สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกทาสัญญาเงินกู้พเิ ศษแบบ
หมุนเวียน ในวงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ณ วันที่ทาสัญญา
สมาชิกที่มีสิทธิขอทาวงเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน จะต้องมี
ค่าหุ้นเป็นจานวนเงินไม่น้อยกว่า 10,530 บาท
ทั้งนี้ การขอรับเงินกูน้ ี้ในแต่ละครั้ง ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงินกู้
ทั้งนี้ หนีเ้ งินกู้เมื่อรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยูก่ ับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รบั เงินกู้ครัง้ ล่าสุด โดยกาหนด
เงื่อนไขการรับเงินแต่ละครั้งดังนี้
(1) เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ/เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับ
จานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุน้ เป็นประกัน หุ้นจะต้องไม่ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ประเภทอืน่ เว้นแต่ มูลค่าหุ้น
สามารถชาระหนี้เงินกู้นี้ และเงินกู้ประเภทอื่น ๆ ได้เต็มจานวน กรณีผู้กู้มีหนีเ้ งินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินคงค้างอยู่ การขอเบิกเงินกูน้ ี้
เมื่อรวมกับหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉินดังกล่าว จะต้องไม่เกินอัตราตามที่กาหนดตามประกาศนี้ และหรือไม่เกินอัตราตามที่เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินกาหนด
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กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน
ข้อ 13 กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกทาสัญญาเงินกู้พิเศษ
แบบหมุนเวียนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินทีอ่ ยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ทาสัญญา
กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน จะต้องมีเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันเป็นจานวนเงิน
ไม่น้อยกว่า 10,530 บาท
ทั้งนี้ การขอรับเงินกูน้ ี้ในแต่ละครั้ง ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่รับเงินกู้
ทั้งนี้ หนีเ้ งินกู้เมื่อรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก โดยกาหนดเงื่อนไขการรับเงินแต่ละครั้ง
ดังนี้
(1) เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ/เพื่อการศึกษาบุตรของสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับจานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า 5,000 บาท
(2) ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป การขอรับเงินกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรับ
จานวนเงินเท่าไรก็ได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน เงินฝากจะต้องไม่ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ประเภทอื่น
เว้นแต่ เงินฝากสามารถชาระหนีเ้ งินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนและเงินกู้ประเภทอื่นๆ ได้เต็มจานวน
ข้อ 14 เงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกัน กาหนดให้เงินฝากทุกประเภทเป็นหลักประกันได้ เว้นแต่ เงินที่ฝากเพื่อ
หน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ และเงินฝากที่สหกรณ์ฯ กาหนดไว้เป็นอย่างอืน่ โดยเงินฝากที่ใช้เป็นหลักประกันจะต้องเป็น
ของผู้กแู้ ละหรือบัญชีที่ผู้กเู้ ปิดร่วมกับบุคคลอื่น
กรณีที่เป็นบัญชีเงินฝากที่ผู้กเู้ ปิดร่วมกับบุคคลอืน่ ตามวรรคแรก บุคคลนั้นจะต้องตกลงให้คายินยอม โอนสิทธิ
เรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน และกู้รว่ มในฐานะเป็นเจ้าของหลักประกันร่วม
ข้อ 15 กรณีทปี่ ระกาศนี้มไิ ด้กาหนดความเรือ่ งใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการดาเนินการมี
อานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
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