ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561
…………………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554
ข้อ 11 – ข้อ 16 ข้อ 78(2) ข้อ 78(9) และข้อ 108(4) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครัง้ ที่
5/2561 เมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จากัด ว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนีเ้ รียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
พ.ศ. 2554 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสัง่ มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“สหกรณ์”
หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
“คณะกรรมการดาเนินการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ประธานกรรมการ”
หมายถึง ประธานกรรมการคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
“กรรมการ”
หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์
“ผู้จัดการ”
หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์
“สมาชิก”
หมายถึง สมาชิกสหกรณ์
“เงินได้รายเดือน”
หมายถึง เงินเดือน รวมทัง้ เงินประจาตาแหน่งวิชาการ และ
ค่าตอบแทนพิเศษ และหรือเงินทีจ่ ่ายควบกับเงินเดือน
หรือค่าจ้างประจาและเป็นจานวนเงินทีแ่ น่นอน
ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้ ให้รวม
ถึงเงินได้ทุกประเภทที่จ่ายผ่านระบบเงินเดือนของ
หน่วยงานต้นสังกัดและให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ประกาศ
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หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 5 สมาชิกผู้ประสงค์ขอกูเ้ งิน ต้องทาคาขอกู้เงินและหนังสือสัญญากู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉินต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่กาหนด
หมวด 2
สิทธิการกู้และวงเงินกู้
ข้อ 6 เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ นั้น ให้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเงินเดือนของ
สมาชิก และไม่เกิน 100,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกมีเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินคงค้างอยูเ่ ดิม อาจขอรับเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินเพิ่มเติมได้ แต่เงินกู้
รวมกันจะต้องไม่เกินจานวนเงินกู้ที่กาหนดตามวรรคหนึง่
สมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคาขอกูเ้ งินเพื่อ
เหตุฉุกเฉิน เว้นแต่จะได้ชาระเงินที่ค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ข้อ 7 สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกิน 1 สัญญา
ข้อ 8 หลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการให้เงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินอืน่ ๆ ให้เป็นไปตามประกาศ
ของสหกรณ์
หมวด 3
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 9 สมาชิกผู้กู้ต้องทาสัญญากูเ้ งินให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่กาหนด
ข้อ 10 นอกจากคาขอกู้เงินและหนังสือสัญญากูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินที่สมาชิกผู้กู้ทาให้ไว้ต่อสหกรณ์แล้ว
มิต้องมีหลักประกันอื่นอีก
หมวด 4
เงินงวดชาระหนี้
ข้อ 11 การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน ซึ่งสมาชิกผู้กู้ต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น ให้ส่งดังนี้
(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด ให้ชาระหนีเ้ งินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโดยวิธหี ักจาก
เงินได้รายเดือนของสมาชิกในวันที่ได้รับเงินได้รายเดือนประจาเดือนนั้น ๆ ทุกเดือน
(2) สมาชิกเดิมที่ออกจากงานประจา ให้ชาระหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินโดยหักจากบัญชีเงินฝาก
ที่สมาชิกฝากไว้กบั สหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะหักชาระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินภายในวันเดียวกับข้อ 11 (1)
(3) กรณีที่หักจากเงินได้รายเดือนหรือหักจากบัญชีเงินฝากที่สมาชิกฝากไว้กับสหกรณ์ไม่ได้
ให้ชาระที่สานักงานสหกรณ์ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของสหกรณ์ภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวดถึงกาหนดส่งภายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนในเดือนนั้น ๆ เว้นแต่เงินกู้
ที่สมาชิกได้กู้ในวันถัดจากวันที่สหกรณ์ทารายการส่งหักชาระหนี้เดือนนั้นแล้ว ให้ส่งเงินงวดชาระหนี้งวดแรกในวันจ่าย
เงินได้รายเดือนในเดือนถัดไป
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ข้อ 12 การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ให้คณะกรรมการดาเนินการพิจารณากาหนด
ให้สมาชิกผู้กู้ส่งคืนเงินกูเ้ ป็นงวดรายเดือน เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควร แต่ไม่เกิน 18 งวด
โดยระยะเวลาการส่งคืนเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินแต่ละประเภทให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์
หมวด 5
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 13 สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินเป็นรายวันตามจานวนเงินต้นทีค่ งเหลือ ในอัตราไม่เกิน
ร้อยละ 19 ต่อปี โดยสหกรณ์จะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ข้อ 14 ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน สมาชิกผู้กู้
ต้องยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้สมาชิก
ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
หมวด 6
การเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 15 ในกรณีใด ๆ ดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที
โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้ดาเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อสมาชิกผู้กู้ขาดสมาชิกภาพไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ
(2) เมื่อปรากฏแก่คณะกรรมการดาเนินการว่า สมาชิกผู้กู้นาเงินกูไ้ ปใช้ผดิ ความมุ่งหมายที่ให้
เงินกู้นั้น
(3) เมื่อสมาชิกผู้กู้ค้างส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึงสองงวดติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสาหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
ข้อ 16 สมาชิกผู้กู้ต้องรับผูกพันว่า ถ้าตนประสงค์จะขอออกจากการเป็นพนักงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งตนมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอออกจาก
หน่วยงานต้นสังกัดนั้น เว้นแต่สมาชิกผู้กู้ที่มิได้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิก อาจขอผ่อนชาระหนี้ได้ตามทีค่ ณะกรรมการดาเนินการเห็นสมควร
หมวด 7
การอนุมัติเงินกู้
ข้อ 17 คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยและอนุมัติให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกได้ตามที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือกรรมการที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย พิจารณาวินิจฉัย และอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินแทนก็ได้ กรณีผู้ได้รับมอบหมาย
ได้ใช้อานาจวินิจฉัยและอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินแก่สมาชิกแล้ว ให้รายงานคณะกรรมการดาเนินการทราบทุกเดือน
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หมวด 8
บทเฉพาะกาล
ข้อ 18 สัญญาเงินกู้ที่สมาชิกผู้กู้ทาไว้กับสหกรณ์ก่อนที่ระเบียบนี้ประกาศใช้ ให้คงมีผลบังคับต่อไปตามเดิม
จนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุดหรือระงับสิ้นไปแล้ว
ข้อ 19 บรรดาหลักเกณฑ์ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ยังคงใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ จนกว่าจะมีหลักเกณฑ์ ประกาศ คาสัง่ หรือมติที่ออกตามระเบียบนี้
ข้อ 20 กรณีที่ระเบียบนี้มิได้กาหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามระเบียบ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
…………………………………………..
อาศัยอานาจตามความในข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด พ.ศ. 2554
ข้อ 11-16 ข้อ 78(2) ข้อ 78(9) และข้อ 108(4) และที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่
6/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563 ได้มีมติกาหนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินกูเ้ พื่อ
เหตุฉุกเฉิน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความข้อ 6 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 6 เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินมี 2 ประเภท
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ นั้น ให้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของ
เงินได้รายเงินเดือนของสมาชิก และไม่เกิน 100,000 บาท
(2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ที่ให้แก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ นั้น ไม่เกิน 50,000 บาท
ในกรณีที่สมาชิกมีเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคงค้างอยู่เดิม อาจขอรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติมได้
แต่เงินกู้รวมกันจะต้องไม่เกินจานวนเงินกู้ที่กาหนดตามข้อ 6(1) หรือข้อ 6(2) แล้วแต่กรณี
สมาชิกที่ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาคาขอกูเ้ งิน
เพื่อเหตุฉุกเฉิน เว้นแต่จะได้ชาระเงินทีค่ ้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว”
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความข้อ 7 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 7 สมาชิกรายหนึ่ง ๆ จะมีหนี้เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกิน 2 สัญญา”
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความข้อ 17 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด ว่าด้วยเงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน พ.ศ. 2561 และให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ ทน
“ข้อ 17 คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจพิจารณาวินิจฉัยและอนุมัติให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
คณะกรรมการดาเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือกรรมการที่
คณะกรรมการดาเนินการมอบหมาย พิจารณาวินิจฉัย และอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉินแทนก็ได้”
ให้ประธานกรรมการรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

