
 
 

 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 

ที่  68/2565 
เรื่อง  การให้บริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนส าหรับสมาชิก 

…………………………………………………………… 
 

                      เพื่อให้การบริการเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน  เกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับ
สมาชิกโดยรวม  และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 26 ในการประชุมครั้งที่ 11/2565  เม่ือวันที่  27 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เห็นชอบให้ปรับ               
เงินได้คงเหลือสุทธิ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพสมาชิก  และให้ยกเลิกประกาศฯ ที่ 24/2563 เรื่อง การให้บริการเงินกู้พิเศษ                 
แบบหมุนเวียนส าหรับสมาชิก โดยให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังนี้ 
  ข้อ 1  ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง การให้บริการ
เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนส าหรบัสมาชิก  
  ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันที่  1  สิงหาคม  พ.ศ.  2565  เปน็ต้นไป   
  ข้อ 3 สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกกู้เงินพิเศษแบบหมุนเวียน เฉพาะที่ใช้สิทธเิรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน               
และหรือสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงนิฝากเป็นประกันเท่านั้น 
  ข้อ 4  การยื่นขอกูเ้งินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ให้ยื่นค าขอเงนิกู้พิเศษ และท าหนังสือสัญญากู้เงินพเิศษ           
แบบหมุนเวียนตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด   
  ข้อ 5 สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกูพ้ิเศษแบบหมุนเวียน ณ ขณะใดขณะหนึง่ได้ไมเ่กิน 4 สญัญา            
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 าระหนี้เงนิกู้คนืเปน็รายเดือน โดยช าระต้นเงินเท่ากนัทุกงวด 
ขั้นต่ าไม่น้อยกว่าเดือนละ 500  บาท  (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหากทกุงวดเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 120 
งวดเดือน 
  ข้อ 7   วิธีการสง่เงินงวดช าระหนี้ ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
 (1) โดยวิธีหกัจากเงนิได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินช าระหนี้ค่างวดเงินกู้นี้ ดอกเบี้ยเงินกู้ 
รวมทั้งเงินอื่น ๆ ของผู้กู้รวมกัน เม่ือหักจากเงนิได้รายเดือนของผูกู้ ้ณ ที่จ่ายแล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  
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  (2) โดยวิธีหกัผ่านบัญชเีงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก ทั้งนี้ การค านวณสิทธิ               
การให้กู้เงิน มิต้องค านึงถงึเงินได้รายเดือน  โดยก าหนดแนวปฏิบตัิดังนี้ 
       (ก) สหกรณ์ฯ จะประมวลผลการช าระหนี้วันเดียวกับการประมวลผลโดยวิธีตามข้อ 7(1)  
  (ข) กรณีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพยีงพอส าหรับการสง่เงินช าระหนี้ ให้สมาชิกช าระหนี้ด้วยตัวเอง
ภายในวันท าการสุดท้ายของเดือน (หากตรงกบัวันหยุดให้นับวันท าการสุดท้าย)  
   (ค) กรณหีักเงินฝากไม่ได้ หรือหกัได้เพียงบางส่วน  และไม่น าส่งเงินภายในวันที่ 12 ของเดือนถัดไป 
สหกรณ์ฯ จะก าหนดให้สง่เงนิงวดช าระหนี้โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผูกู้้ ณ ที่จ่าย ต้ังแต่เดอืนถัดไปทีค่รบก าหนด
ดังกล่าว  โดยสหกรณ์ฯ  ไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเปน็ลายลักษณ์อักษร   
 สมาชิกที่มีความจ าเป็น ให้ท าหนงัสือขออนุมัติจากประธานกรรมการ และให้เปน็ดุลยพินิจ 
ของประธานกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ และให้รายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายเดือน 
  (ง) ส าหรับสมาชิกที่มีเงินในบัญชเีงินฝากไม่เพียงพอส าหรับช าระหนี้ในวันทีก่ าหนดตามข้อ (ก)  
ถึงสองงวดติดต่อกัน หรือผิดนัดดังว่านั้นถึงสามคราวในรอบปบีัญชีส าหรับเงินกู้รายหนึง่ ๆ สหกรณ์ฯ จะก าหนดให้ส่งเงินงวด
ช าระหนี้โดยวิธหีักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย ต้ังแต่เดือนถัดไปทีค่รบก าหนดดังกล่าว  โดยสหกรณ์ฯ ไม่จ าเป็นต้อง
แจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลักษณ์อักษร   
 สมาชิกที่มีความจ าเป็น ให้ท าหนงัสือขออนุมัติจากประธานกรรมการ และให้เป็นดุลยพินิจ 
ของประธานกรรมการในการพิจารณาอนุมัติ และให้รายงานคณะกรรมการด าเนินการทราบเป็นรายเดือน 
  (3) สมาชิกมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงวิธีการสง่เงินงวดช าระหนี้ หากเป็นไปตามเงือ่นไขที่ก าหนด              
โดยมอบอ านาจให้ผู้จัดการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ และให้จ่ายค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงครัง้ละ 100 บาท  
กรณีที่สหกรณ์ฯ เปน็ผู้ก าหนดใหเ้ปลี่ยนแปลงวธิีการสง่เงนิงวดช าระหนี้จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว  
  (4) สมาชิกส่งช าระหนี้โดยวธิีการส่งเงินงวดช าระหนี้โดยวธิีหกัผ่านบญัชีเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ 
และสหกรณ์ฯ ใช้อ านาจตามข้อ (2) (ค) และขอ้ (2) (ง)  ก าหนดให้ส่งช าระหนีโ้ดยวิธหีักจากเงินไดร้ายเดือนของผูกู้้ ณ ที่จ่าย  
กรณีสมาชิกมีความจ าเป็นรอ้งขอประธานกรรมการขอให้ส่งช าระหนี้โดยวิธหีักผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์  และได้รับ
การอนุมัติจากประธานกรรมการแล้ว ให้จ่ายค่าธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงครั้งละ 100 บาท 
  ข้อ 8 กรณีที่สมาชิกออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด ให้ด าเนินการดังนี ้
       (1) กรณีที่มีหนี้เงินกู้ประเภทอื่นคงค้างอยู่กับสหกรณ์ 

(ก) หากจะขอกู้เงินพเิศษแบบหมุนเวยีนกรณีใช้สิทธเิรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน ให้หกักลบหนี ้
เงินกู้ประเภทอื่นทัง้จ านวน  เว้นแต่ เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนกรณีใช้สิทธิเรียกรอ้งในบญัชีเงินฝากเป็นประกัน(ถ้ามี)     

(ข) หากจะขอกู้เงินพเิศษแบบหมุนเวยีนกรณีใช้สิทธเิรียกร้องในบัญชเีงินฝากเป็นประกนั  
จะให้หักกลบหนี้เงินกู้ประเภทอืน่ หรือไม่หกักลบหนีเ้งินกู้ประเภทอื่นก็ได้     
       (2) กรณีที่มีภาระค้ าประกันกับสหกรณ์ฯ 
                              หากจะขอกู้เงินพเิศษแบบหมุนเวยีนกรณีใช้สิทธเิรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน  ให้สิทธิกู้ได้             
ไม่เกินร้อยละ 95  ของมูลค่าหุ้นเฉพาะส่วนที่เกินจากภาระค้ าประกัน  

(3) สมาชิกท่ีเกษียณอายุการท างานในปีบัญชีทีข่อกูเ้งิน หากจะขอกูเ้งนิพิเศษแบบหมุนเวียนกรณีใช้ 
สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกนั ให้หักกลบหนีเ้งินกู้ประเภทอื่นทั้งจ านวน  หากไม่ประสงค์จะช าระหนี้เงินกู้ประเภทอื่น  
มูลค่าหุ้นจะต้องสามารถช าระหนีเ้งินกู้นี้  และเงินกูป้ระเภทอื่น ๆ ได้เต็มจ านวน  โดยเงินกู้น้ีเม่ือรวมกับเงินกู้ประเภทอื่น ๆ 
จะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้น  
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(4) สมาชิกที่สหกรณ์ฯ ได้รับทราบขอ้มูลอย่างเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ ว่าสมาชิกดังกล่าว 
ได้ย่ืนเรื่องขอลาออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด  แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้  สิทธิการกู้เงินใหเ้ป็นไปตามขอ้ 8(1),(2) และ(3) ข้างต้น 
แล้วแต่กรณ ี

(5) กรณีที่สมาชิกมีเหตุผลความจ าเป็น  ให้เสนอคณะกรรมการด าเนนิการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  ข้อ 9 การรับเงินกู้พเิศษแบบหมุนเวียนในครั้งแรก ให้รับเงนิกู้พร้อมกบัการท าสัญญาเงินกู้ สามารถขอรับเงินกู้
ได้ทุกเดือน  โดยไม่ต้องท าสัญญาใหม่ภายใน 10 ปี นับจากวันท าสัญญา  ส าหรับการเบิกเงินกู้ครัง้ต่อ ๆ ไป ให้สมาชิกยื่น                 
ใบค าขอรับเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน พร้อมใบรับเงินกูแ้ละใบส าคัญจ่ายเงินกู้พเิศษ และเม่ือผ่านการตรวจสอบสิทธกิาร                   
กู้พิเศษจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ถกูต้องแลว้ สมาชิกสามารถรับเงนิกู้ได้ทันท ี
  ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการแจ้งให้ยื่นใบแจ้งเงนิเดือนเป็นราย ๆ ไป โดยอยู่ในดุลยพินิจของสหกรณ์ฯ 
  ข้อ 10 เงินกู้ที่สมาชิกได้รับแต่ละครั้งตามข้อ 9 เมื่อรวมกบัเงนิกู้พเิศษแบบหมุนเวียนที่คงค้างอยู่เดิม   
กับเงินกู้พเิศษแบบหมุนเวียนที่รบัเพิ่มใหม่ จะต้องไม่เกินจ านวนเงินกู้ตามสัญญาเงินกู้พเิศษแบบหมุนเวียนที่สมาชิกได้ใหไ้ว้            
กับสหกรณ์ฯ  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อ 13 และขอ้ 15 เป็นกรณี ๆ ไป 
  ข้อ 11  การระบุอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ในหนงัสือสัญญากู้เงินพิเศษแบบหมุนเวียน ให้ระบุอัตราดอกเบี้ยสูงสุด
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้พเิศษ  
  การเรียกเก็บดอกเบี้ย จะเรียกเกบ็ดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ฯ ประกาศถือใช้ล่าสุดเปน็เกณฑ ์
  ข้อ 12  การอนุมัติเงนิกู้พเิศษแบบหมุนเวียนตามประกาศฉบบันี้ ให้ประธานกรรมการ  หรือประธานกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้ หรือเหรญัญกิ หรือผู้จัดการ เปน็ผู้พิจารณาอนุมัติ 

 
กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน 

 

  ข้อ 13  กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในค่าหุน้เป็นประกัน สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสัญญาเงินกู้พเิศษแบบ
หมุนเวียน ในวงเงินไม่เกนิ 1.5 เท่าของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่ ณ วันที่ท าสัญญา  
  สมาชิกที่มีสิทธิขอท าวงเงนิกู้พิเศษแบบหมุนเวียน  กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกนั  จะต้องมี 
ค่าหุ้นเป็นจ านวนเงนิไม่น้อยกว่า  10,530 บาท   
                  ท้ังนี้ การขอรับเงนิกู้นี้ในแตล่ะครัง้  ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นที่มีอยู่กบัสหกรณ์ฯ ณ วันที่รับเงนิกู้ 
ทั้งนี้ หนีเ้งินกู้เม่ือรวมกัน จะต้องไม่เกินรอ้ยละ 95 ของมูลค่าหุ้นทีมี่อยู่กับสหกรณ์ฯ ณ วันที่รบัเงนิกู้ครั้งล่าสุด  โดยก าหนด
เงื่อนไขการขอรับเงนิกู้นี้ในแต่ละครั้งจะขอรบัจ านวนเงินเท่าไรกไ็ด้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   
  กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในค่าหุน้เป็นประกัน หุ้นจะต้องไม่ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ประเภทอืน่ เวน้แต่ มูลค่าหุ้น
สามารถช าระหนี้เงินกู้นี้  และเงนิกู้ประเภทอื่น ๆ ได้เต็มจ านวน  กรณีผู้กู้มีหนีเ้งนิกู้เพือ่เหตฉุุกเฉนิคงค้างอยู่ การขอเบกิเงินกูน้ี้ 
เม่ือรวมกับหนี้เงินกูเ้พื่อเหตุฉกุเฉนิดังกล่าว จะต้องไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดตามประกาศนี้ และหรือไม่เกนิอัตราตามที่เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินก าหนด  
            ข้อ 14   การผ่อนช าระ ก าหนดให้ผ่อนช าระหนี้เงนิกู้คนืเปน็รายเดือน  

(1) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึง่มีหนีเ้งนิกู้หลายประเภท  ให้ผ่อนช าระหนี้โดยวิธหีักจากเงินได้รายเดือน 
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย  

(2) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึง่มีหนีเ้งนิกู้เฉพาะเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวยีน ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชี 
เงินฝากเป็นประกัน   มีสิทธเิลือกการผ่อนช าระหนี้  โดยวิธหีักจากเงนิได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หรือโดยวิธหีักผ่านบัญชี
เงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก  
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(3) กรณีที่สมาชิกมีความจ าเป็น และประสงค์จะขอใช้สิทธิการกูเ้งินโดยวิธีหักผ่านบัญชเีงินฝาก 

ประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชี้ขาด 

 

กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากเป็นประกัน 
 

  ข้อ 15 กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสัญญาเงนิกู้พิเศษ 
แบบหมุนเวียนในวงเงินไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก ณ วันที่ท าสัญญา  
  กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน จะต้องมีเงินฝากที่ใช้เป็นหลกัประกนัเปน็จ านวนเงิน 
ไม่น้อยกว่า 10,530 บาท 
  ทั้งนี้ การขอรับเงินกูน้ี้ในแต่ละครั้ง  ต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก  ณ วันที่รับเงนิกู้ 
ทั้งนี้ หนีเ้งินกู้เม่ือรวมกัน จะต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝาก  โดยก าหนดเงื่อนไขการขอรับเงินกู้นี้                
ในแต่ละครั้งจะขอรบัจ านวนเงินเท่าไรก็ได้ แตค่รั้งหนึ่งต้องไม่น้อยกว่า 10,000 บาท   
 กรณีที่ใช้สิทธเิรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน เงินฝากจะต้องไม่ไปเป็นหลักประกันเงินกู้ประเภทอื่น   
เว้นแต่ เงนิฝากสามารถช าระหนีเ้งินกู้พิเศษแบบหมุนเวียนและเงนิกู้ประเภทอื่นๆ ได้เต็มจ านวน 
  ข้อ 16  เงินฝากที่ใชเ้ป็นหลกัประกนั ก าหนดให้เงินฝากทุกประเภทเปน็หลักประกันได้  เว้นแต่ เงนิที่ฝากเพื่อ
หน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ  และเงินฝากที่สหกรณ์ฯ ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอืน่  โดยเงินฝากที่ใช้เปน็หลักประกันจะต้องเป็น
ของผู้กูแ้ละหรือบัญชีที่ผู้กูเ้ปิดร่วมกับบุคคลอื่น 
 กรณีที่เป็นบัญชีเงนิฝากที่ผู้กูเ้ปิดร่วมกับบคุคลอืน่ตามวรรคแรก บุคคลนั้นจะต้องตกลงใหค้ ายินยอม            
โอนสิทธเิรียกร้องในบัญชเีงนิฝากเป็นประกัน  และกู้รว่มในฐานะเป็นเจ้าของหลักประกันรว่ม 
  ข้อ 17  การผ่อนช าระ ก าหนดให้ผ่อนช าระหนี้เงนิกู้คนืเปน็รายเดือน กรณีที่ ณ ขณะใดขณะหนึ่งสมาชิกมีหนี้
เงินกู้ประเภทอื่น หรือไม่มีหนี้เงนิกู้ประเภทอื่น  สมาชิกมีสิทธเิลือกการผ่อนช าระหนี้  โดยวิธหีักจากเงนิได้รายเดือนของผู้กู้             
ณ ที่จ่าย หรือโดยวิธีหกัผ่านบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก  

 

  ข้อ 18  กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 

                     ประกาศ ณ วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

 
   

(นางกาญจุรีย์  ว่องไวรัตนกุล) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


