
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 53/2564 

เรื่อง  เงินกูพ้ิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) 
……………………………….………....... 

 
                  ในสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้างเป็นระลอกที่ 3 (ระลอกเดือนเมษายน
2564) ส่งผลกระทบต่อการด าเนนิชีวิตของประชาชนทัว่ไปในการซ้ืออุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต่อการป้องกนัโรค อาทิ 
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ แอลกอฮอล์ เปน็ต้น สหกรณ์ฯ เหน็วา่เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว                 
และเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ หรือเพื่อการอปุโภคบริโภค หรือเพื่อค่าเล่าเรียนบุตร คณะกรรมการด าเนินการ              
ชุดที่ 25 ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 มีนโยบายเปิดให้บริการเงินกู้พเิศษ (ใช้สิทธิรบั            
เงินปนัผล เปน็ประกัน) และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5) และข้อ 21(5) แห่งระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พเิศษ เหน็ชอบก าหนดเงินกู้พเิศษ(ใช้สิทธิรับเงินปนัผลเปน็ประกัน) จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี ้
 ข้อ 1  ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้พิเศษ 
(ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)  
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม  พ.ศ. 2564   เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  เงินกู้ตามประกาศนี้ให้บรกิารเฉพาะสมาชิกที่มีอายุการเปน็สมาชิกไม่น้อยกว่า 12 งวดเดือน           
(นับการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน) และหน่วยงานต้นสังกัดบริการหกัเงนิได้ ณ ที่จ่ายให้เท่านั้น  และการยื่นขอเงินกู้ให้             
ย่ืนค าขอกูเ้งินและท าสัญญากูเ้งนิตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  พร้อมท าใบค าขอรับเงินกู้ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
พร้อมแนบเอกสารประกอบดังนี ้

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนักงาน 
(2) ใบแจ้งเงินเดือน(เดือนล่าสุด) 

 ข้อ 4  สหกรณ์ฯ อาจให้เงินกู้พเิศษ(ใช้สิทธิรับเงนิปันผลเป็นประกัน) รายหนึ่ง ๆ ได้สงูสุดไม่เกินร้อยละ 90 
ของจ านวนเงินปันผล  โดยค านวณเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น ณ วันส้ินเดือนเมษายนของปีที่ขอกู้  เงินกู้ข้ันต่ าต้อง                
ไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) โดยค านวณเงินปันผลในอัตราร้อยละ 5 
 ส าหรับสมาชิกที่ต้องหักเงินปันผลเพ่ือช าระหน้ีแก่สหกรณ์ฯ ทุกกรณี  สหกรณ์ฯ จะค านวณเงินปันผล             
ณ วันส้ินเดือนเมษายนของปีที่ขอกู้ หักเงินปันผลที่ต้องช าระหนี้แก่สหกรณ์ฯ ตามเง่ือนไข(ถ้ามี) คงเหลือจ านวนเท่าไร 
สหกรณ์ฯ จะให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของจ านวนเงินน้ัน และต้องได้รับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท
ถ้วน)   
(ตัวอย่าง : นาย ก. ท าบันทกึข้อตกลงน าเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืนประจ าปีช าระหนีเ้งินกู้สามัญ จ านวน 50%                            
ของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี ณ เดือนเมษายน 2564 ค านวณเงนิปันผล นาย ก. ได้จ านวน 10,000 บาท                   
นาย ก. มีสิทธิรับเงินกู้ตามประกาศนี้จ านวน  4,500  บาท (สูตร 10,000 x 50% = 5,000 บ. มีสทิธิการกู้ 5,000x90%  
= 4,500 บ.) 
 เงินกู้ตามประกาศนี้ รวมกบั 1) เงินกู้พเิศษเพื่อการเอนกประสงค์ และ 2) เงนิกู้พิเศษเพือ่การปรบัปรุงหนี้ 
และ 3) เงนิกู้อื่น ๆ ทีป่ระกาศขึน้ถือใช้ตามข้อ 21(5)  แห่งระเบยีบฯ ว่าด้วยเงินกู้พเิศษ เงนิกู้รวมกันต้องไม่เกิน               
3,000,000 บาท 
                 โดยสิทธิการกู้เงินตามประกาศนี้ไม่ค านึงถึงเงินได้รายเดือนคงเหลือ 
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 ข้อ 5  สมาชิกที่ได้รับอนุมัติเงนิกูน้ี้  จะต้องท าหนังสือสัญญากู้เงิน และให้รับเงินกู้ไดห้น่ึงงวด   
ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  สิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เท่านั้น 
 สหกรณ์ฯ ให้สิทธิกู้เงินได้คนละหน่ึงครั้งเท่านั้น หากสมาชิกช าระหน้ีเงินกู้ตามประกาศน้ีเอง โดยไม่รอ          
ให้สหกรณ์ฯ  หักจากเงินปันผลฯ  ย่อมท าได้ แต่สมาชิกไม่มีสิทธขิอกู้ใหม่   
                  ข้อ 6  สมาชิกต้องยินยอมให้สหกรณ์ฯ หกัเงินปันผลช าระหนี้ทั้งหมดในวนัจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564     
 ข้อ 7  อัตราดอกเบี้ย เปน็ไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (ขณะนี้เท่ากับ 6.00% ตอ่ปี) 
 ข้อ 8  การส่งคืนเงินกู้ ก าหนดให้ช าระคืนเงินกู้เปน็งวดเดียว  และช าระดอกเบี้ยต่างหาก โดยหกัจาก 
เงินปนัผลประจ าปี 2564   
 กรณีที่สมาชิกไม่ด าเนินการช าระหนี้ให้แลว้เสร็จภายในก าหนดเวลาตามวรรคแรก  สหกรณ์ฯ มีอ านาจ 
ส่งหักช าระหนี้ทั้งจ านวน และดอกเบี้ยต่างหาก  โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ต้ังแต่เดือนแรกที่สามารถ
ด าเนินการได้ (หลงัจากประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2564 เสร็จสิ้นแล้ว)  
 ข้อ 9  สหกรณ์ฯ  ก าหนดให้ประธานกรรมการ  หรอืประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้ หรือผูจั้ดการ  
มีอ านาจอนุมัติเงินกู้นี้    
 ข้อ 10 วธิีปฏิบัติที่มิได้ก าหนดไวใ้นประกาศนี้  ให้น าระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการให้บริการเงนิกู้ 
แก่สมาชิกในสหกรณ์ฯ มาใช้โดยอนุโลม  
  ข้อ 11 กรณีมีปญัหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ ์
 
                     ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2564 
                  
 
 

 (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ)์ 
  ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 
 
 
 
 
 


