
 
 

 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 67/2565 

เรื่อง เงินกูพ้ิเศษเพ่ือการอเนกประสงค์-สร้างสรรคุณภาพชีวิต 
………………………………………….. 

                      

 ด้วยสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงในปัจจุบันเป็นผลให้ค่าครองชีพตลอดจนการใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น  
ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้าง สหกรณ์ฯ จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะ
ดังกล่าว จึงมีนโยบายให้สมาชิกกู้เงินเพื่อหักกลบหนี้สหกรณ์ฯ และหนี้สถาบันการเงินอื่น เพื่อให้มีภาระหนี้สัญญาเดียว  
กับเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12 (5) แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ  
ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมครั้งที่ 11/2565 เม่ือวันที่ 27 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ได้มีมติ
เห็นชอบเปิดบริการเงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์-สร้างสรรคุณภาพชีวิต  จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้  
 ข้อ 1    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้พิเศษเพื่อการ
อเนกประสงค์-สร้างสรรคุณภาพชีวิต” 
 ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  เงินกู้พิเศษเพื่อการอเนกประสงค์-สร้างสรรคุณภาพชีวิต ให้เพื่อความมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ               
หลายอย่าง ดังนี้  
 (1) เพื่อการช าระหนี้ 
 (2) เพื่อการศึกษา 
 (3) เพื่อการประกอบอาชีพ 
 (4) เพื่อการปรับปรุง/สร้าง/ซ้ืออสังหาริมทรัพย์ 
 (5) เพื่ออื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร 
 ข้อ 4   จ านวนเงินกู้ ที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ โดยก าหนดจ านวนเงินกู้ขั้นต่ า 200,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน  3,000,000  
บาท และก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 

(1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนข้ึนไป 
(2) ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีเงินกู้ตามประกาศนี้ได้เพียง 1 สัญญา 
(3)   กรณีกู้เงินตามประกาศนี้ และประสงค์หักช าระหนี้พิเศษ(ทุกประเภท) และหรือเงินกู้สามัญ                   

(ทุกประเภท) ภายหลังจากหักช าระหนี้เดิมแล้ว จะต้องรับเงินกู้ส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหนี้เงินกู้เดิม (ที่หักกลบ) 
และขั้นต่ า 200,000 บาท 
                             (ตัวอย่าง : กรณีมีหนี้เดิม (ที่หักกลบ) 100 บาท จะต้องกู้เงินไม่น้อยกว่า 120 บาท)  
 กรณีคู่สมรสของสมาชิกผู้กู้เป็นสมาชิกด้วย ประสงค์จะใช้สิทธิการกู้ของตน ให้ใช้สิทธิกู้ได้อีกในฐานะสมาชิก 
รายหนึ่ง ตามจ านวนวงเงินที่ก าหนดในวรรคหนึ่ง โดยต้องเป็นการกู้ร่วม และเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน ทั้งนี้ จ านวนเงินกู้
รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000  บาท  
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 ข้อ 5 วิธีการผ่อนช าระหนี้ ระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้ และเงื่อนไขการท าประกันชีวิต 
 (1) วิธีการผ่อนช าระหนี้ ก าหนดให้ผ่อนช าระแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
 (ก) ช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวดเดือน เว้นแต่งวดสุดท้าย และช าระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวดเดือน  
 (ข) ช าระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดเดือน 
 (2) การส่งคืนเงินกู้ ก าหนดให้ผ่อนช าระหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือนดังนี้ 

เง่ือนไขการกู ้ ระยะเวลาการผ่อนช าระ 
(ก) ไม่ท าประกันชีวิต ไม่เกิน 180 งวด (15 ปี) และอายุไม่เกิน 60 ปี  
(ข) ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) ไม่เกิน 240 งวด (20 ปี) และอายุไม่เกิน 60 ปี  
 

 กรณีท าประกันชีวิตคุ้มครองสินเช่ือ ต้องท าทุนประกันตามวงเงิน และระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่า
สัญญากู้เงิน 

(4) สมาชิกต้องท าบันทึกข้อตกลง จะไม่ช าระหนี้ตามประกาศน้ีภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันท่ีกู้เงิน  
(สัญญากู้เงินลงวันที่ 1 ส.ค. 65 ครบก าหนด 5 ปี วันที่ 1 ส.ค. 70)  
                       กรณีช าระหนี้ทั้งจ านวน หรือช าระหนี้พิเศษ จนเป็นเหตุให้หนี้ตามประกาศนี้หมดก่อน 5 ปี นับจากวันที่   
กู้เงิน สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู ้เว้นแต่ กรณีกู้เงินประเภทอื่นของสหกรณ์ฯ และช าระหนี้ตาม
ประกาศนี้ หรือกรณีขอกู้เพิ่มส าหรับเงินกู้ตามประกาศนี้ 
 ข้อ 6    การส่งเงินงวดช าระหนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 (1)  สมาชิกผู้กู้ที่มีเงินได้รายเดือนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือสหกรณ์ฯ ต้องส่งเงินงวดช าระหนี้ 
ต่อสหกรณ์ฯ โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายการหักเงินอื่น ๆ แล้ว เงินได้คงเหลือสุทธิ 
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วก าหนดดังนี้ 

เง่ือนไขการกู ้
เงินได้คงเหลือสุทธิ 

หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ(ไม่น้อยกว่า) 
(ก)  ไม่ท าประกันชีวิต 3,000  บาท 
(ข)  ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) 2,000 บาท 

   

(2)  กรณีการกู้ร่วมของคู่สมรสที่เป็นสมาชิก ถือเป็นการกู้เงินตามเกณฑ์ข้อ 4 (2) และวงเงินกู้สูงสุด 
ไม่เกิน 3,000,000 บาท ให้พิจารณาจากรายได้ของผู้กู้ทั้งหมด และการส่งเงินงวดช าระหนี้ ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงินได้ 
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เฉพาะรายใดรายหนึ่ง หรือทั้งหมดก็ได้ และเมื่อรวมกับรายการอื่น ๆ แล้ว ผู้กู้แต่ละรายจะต้องมี
เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าจ านวนที่ก าหนดในข้อ 6 (1)  
 ข้อ 7   อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ฯ (ณ ขณะออกประกาศนี้ 
อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี) 
 ข้อ 8   หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน ก าหนดดังนี้ 

(1) อสังหาริมทรัพย์ จดทะเบียนจ านองเป็นประกันเต็มวงเงินกู้ และต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคล 
ตามข้อ (1.1) กับจ านวนเงินกู้กรณีไม่ท าประกันชีวิตและท าประกันชีวิต ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                            (1.1)  ผู้ถือกรรมสิทธ์ิ 
                                    (ก) กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผู้กู้ คู่สมรส บุตร บิดาของผู้กู้ มารดาของผู้กู้ และหรือ 
                                    (ข) กรรมสิทธิ์ร่วมของบุคคลตามข้อ (ก)  
 

/3 (1.2) กรณีไม่ท าประกัน... 
 
 



 3 
 
 

                  (1.2)  กรณีไม่ท าประกันชีวิต และกรณีท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) จ านวน     
เงินให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมิน และตามที่ก าหนดดังนี้  

หลักประกัน ไม่ท าประกันชีวิต ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) 
ท่ีดินว่างเปล่าไม่ได้ท าประโยชน์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาประเมิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน 
ท่ีดินว่างเปล่าท่ีมีการท าประโยชน์ กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 65 ของราคาประเมิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน 
ท่ีดินพร้อมสิง่ปลูกสร้าง และหรือห้องชุด กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของราคาประเมิน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาประเมิน 

 

 (2)  หลักทรัพย์รัฐบาล ในนามของผู้กู้ หรือผู้กู้และคู่สมรส ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควรจ าน า
เป็นประกันเงินกู้รายนั้น จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหลักทรัพย์รัฐบาล และหลักทรัพย์รัฐบาลนั้น ๆ จะต้อง  
ไม่เป็นหลักประกันเงินกู้สถาบันการเงินอื่น 
 (3)  โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของ     
มูลค่าหุ้น 
 (4)  เงินฝากของผู้กู้และหรือของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดา มารดา ที่มีอยู่ใน
สหกรณ์ฯ เป็นประกัน จ านวนเงินให้กู้ไม่เกินร้อยละ 95 ของจ านวนเงินฝาก 
 ข้อ 9  กรณีใช้หลักประกันตามข้อ 8 (1) หากเป็นกรรมสิทธิ์ของคู่สมรส หรือบุตร หรือของบิดา หรือของมารดา 
หรือเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของผู้กู้กับคู่สมรส หรือบุตร หรือบิดา หรือมารดา ผู้กู้ต้องจัดให้คู่สมรส บุตร บิดา มารดา กู้ร่วม 
ในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิและในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบแล้วแต่กรณี 
 กรณีใช้หลักประกันเงินฝากของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับผู้กู้ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 8 (4) ผู้กู้ต้องจัดให้คู่สมรส บุตร บิดา 
มารดา กู้ร่วมในฐานะเจ้าของกรรมสิทธ์ิและในฐานะสมาชิกหรือสมาชิกสมทบแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 10   อสังหาริมทรัพย์ที่จะรับเป็นหลักประกัน และประเมินราคา ให้เป็นไปตามประกาศว่าด้วยการใช้
อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงินกู้  
 ข้อ 11  ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเงินกู้พิเศษตามประกาศนี้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้                                            
 (1) ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ 
 (2) ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ หรือประเมินราคาหลักทรัพย์ โดยคณะอนุกรรมการของสหกรณ์ฯ                                      
                       (3) ค่าธรรมเนียมการขยายเวลารับเงินกู้ และงวดเงินกู้ ประกอบด้วย 
 (ก) ค่าธรรมเนียมในการขอขยายเวลารับเงินกู้   
 (ข) ค่าธรรมเนียมในการรักษาสิทธิเงินกู้   
 โดยอัตราค่าธรรมเนียม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดในประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมเงินกู้ 

กรณีผู้กู้ช าระค่าธรรมเนียมตาม (1) (2) และ (3) แล้ว และขอยกเลิกเงินกู้ภายหลังจากที่ได้เข้าสู่กระบวนการ
พิจารณาตามข้อ 19 (2) ส าหรับกรณีที่ใช้หลักประกันตามข้อ 8 (1) หรือตามข้อ 19 (3) ส าหรับกรณีที่ใช้หลักประกันตาม 
ข้อ 8 (2) (3) (4) สหกรณ์ฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ เว้นแต่ การยกเลิกเงินกู้โดยเหตุผลอันเนื่องมาจากสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 12   กรณีที่อสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันจดทะเบียนจ านองไว้แล้วกับสหกรณ์ฯ หากขอกู้เงินพิเศษตาม
ประกาศฯ นี้ และใช้อสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวเป็นหลักประกัน ไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ตามข้อ 11 (1) แตใ่ห้ช าระ 
เงินมัดจ า จ านวน 500 บาท ในวันยื่นกู้ แต่กรณีที่ใช้อสังหาริมทรัพย์ใหม่ร่วมกับอสังหาริมทรัพย์เดิมที่ใช้เป็นหลักประกันกับ
สหกรณ์ฯ ไว้แล้ว ให้จ่ายค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ตามข้อ 11 (1)  
 

/4  เงินมัดจ า...... 
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เงินมัดจ าตามวรรคหนึ่ง สหกรณ์ฯ จะคืนให้สมาชิกเม่ือรับเงินกู้ภายในเวลาท่ีก าหนด   
กรณีสมาชิกขอยกเลิกเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะไม่คืนเงินมัดจ า และให้ถือเป็นรายได้อื่นของสหกรณ์ฯ เว้นแต่ การยกเลิก

เงินกู้โดยเหตุผลอันเนื่องมาจากสหกรณ์ฯ 
           การแจ้งยกเลิกเงินกู้ หรือการไม่แจ้งยกเลิกเงินกู้ ภายในเวลาที่ก าหนด หรือการขอกู้เงินประเภทนี้ใหม่ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขและอัตราที่ก าหนดในประกาศว่าด้วยค่าธรรมเนียมเงินกู้ 
 ข้อ 13   ค่าใช้จ่าย กรณีเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และหรือคณะอนุกรรมการของสหกรณ์ฯ 
ต้องออกนอกพื้นที่ เพื่อตรวจสอบสภาพหลักทรัพย์ ส าหรับการประเมินราคา หรือเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหรือตรวจ 
งวดงาน เพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายงวดเงินกู้ และหรือการจดทะเบียนจ านอง ให้ผู้กู้เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น 
และให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่ก าหนดในประกาศว่าด้วยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โดยอนุโลม 
 ข้อ 14  การด าเนินการจดทะเบียนจ านองหลักประกัน มี 2 วิธี คือ 
 (1) บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ เป็นผู้ด าเนินการแทนสหกรณ์ฯ โดยค่าใช้จ่ายเป็นไป 
ตามข้อ 13 
 (2) บริษัทรับจดทะเบียนนิติกรรมที่คณะกรรมการด าเนินการให้ความเห็นชอบ เป็นผู้ด าเนินการแทน
สหกรณ์ฯ โดยค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่บริษัทก าหนดไว้ 

พื้นที่การรับจดทะเบียนจ านองให้เป็นไปตามที่ก าหนดในข้อ 16 (1) และค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการจดทะเบียน
จ านองดังกล่าว ให้ผู้กู้เป็นผู้รับผิดชอบ 
 ข้อ 15  การรับเงินกู้ การขยายเวลารับเงินกู ้และการขยายเวลารับงวดเงินกู้ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว จะต้อง
ด าเนินการตามที่ก าหนดดังนี้ 

(1) ก าหนดยื่นค าขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 
ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะปิดโครงการก่อนก าหนดเวลาได้ตามสมควร 

(2) รับเงินกู้และด าเนินการด้านนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ  
หากเกินก าหนดเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าเงินกู้ดังกล่าวเป็นอันยกเลิก เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลอันสมควรที่ท าให้ไม่สามารถรับ
เงินกู้ได้ภายในก าหนดดังกล่าว หากจะขอขยายเวลา ให้สามารถด าเนินการได้ แต่ไม่เกินระยะเวลาตาม (2) โดยให้อยู่ใน 
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ 

(3) การขยายเวลารับเงินกู ้และการขยายเวลารับงวดเงินกู้ ให้ขยายได้คราวละไม่เกิน 30 วัน  
และให้ขยายได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หากครบก าหนด 3 ครั้ง ถือว่าเงินกู้พิเศษดังกล่าวเป็นอันยกเลิก 
 (3)  เงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายเป็นงวด ผู้กู้จะต้องรับงวดเงินกู้ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น
ภายใน 240 วัน นับแต่วันที่ลงนามในหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษ หากครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้กู้รับเงินกู้ไม่ครบถ้วน  
ให้ถือว่าผู้กู้ได้กู้เงินเพียงจ านวนเงินที่รับไปแล้ว หากมีเหตุผลสมควรจะขอขยายเวลา ให้สามารถด าเนินการได้ แต่ไม่เกิน
ระยะเวลาตาม (2) โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการ 
 การขอขยายเวลารับเงินกู้ตาม (1) (2) (3) ให้ช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดในข้อ 11 (3) 
 กรณีเงินกู้ที่ครบจ านวนครั้งที่ขอขยายแล้ว ถือว่ายกเลิก หากผู้กู้ยังมีความจ าเป็นจะใช้เงินกู้น้ัน จะขอขยายเวลา
อีก ให้ด าเนินการยื่นค าขอกู้ใหม่  
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 ส่วนกรณีเงินกู้ที่เบิกจ่ายเป็นงวด หากครบจ านวนครั้งที่ขอขยายแล้ว การด าเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือ        
การก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ และยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงินกู้ส่วนที่เหลือที่ยังไม่ได้เบิกใช้ ให้ผู้กู้ท าบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อขอขยายเวลา โดยให้ชี้แจงเหตุผลที่ล่าช้า และความจ าเป็นที่จะต้องใช้เงิน พร้อมช าระค่าธรรมเนียมตามที่ก าหนดใน            
ข้อ  11 (3) และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 รองประธานกรรมการ คนที่ 2 เลขานุการ 
เหรัญญิก จ านวน 2 ใน 5 มีอ านาจในการพิจารณาเห็นชอบตามความเหมาะสม 
 ข้อ 16  พื้นที่ให้บริการ สหกรณ์ฯ เปิดรับพิจารณาพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ดังนี้ 
                       (1) กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัดทั่วประเทศ ยกเว้น จังหวัดนราธิวาส 
ยะลา และปัตตาน ี                               
                       (2) กรณีที่โอนสิทธิเรียกร้องในมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากเป็นหลักประกัน รับพิจารณาทุกจังหวัด 
ทั่วประเทศ 
 ข้อ 17  หลักฐานประกอบการขอเงินกู้พิเศษ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในค าขอกู้เงิน และให้ใช้แนวปฏิบัต ิ
ตามที่ก าหนดเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โดยอนุโลม 
 ข้อ 18  ในการให้เงินกู้พิเศษตามประกาศนี้ ถ้าปรากฏว่า สหกรณ์ฯ มีเงินที่จะให้กู้ได้ไม่พอแก่การกู้ 
ในคราวเดียวกัน อันมีลักษณะพึงกู้นั้นทุกราย ให้ถือล าดับในการพิจารณาให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เงินกู้ที่โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก และหรือโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น เป็นประกัน 
 (2) เงินกู้ที่โอนสิทธิเรียกร้องในเงินฝาก และอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 
 (3) เงินกู้ที่โอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้น และอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 
 (4) อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน   
              การจัดล าดับการให้เงินกู้ เงินกู้ซ่ึงมีจ านวนน้อย พึงให้ก่อนเงินกู้ซ่ึงมีจ านวนมาก 
   เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จ านวนเงินกู้ที่น ามาเปรียบเทียบกันนั้น ให้คิดรวมทั้งเงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
สัญญาก่อนของผู้กู้ที่คงเหลืออยู่ด้วย (ถ้ามี) เว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการเห็นว่า มีเหตุผลพิเศษ จะวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ได้ 
 ข้อ 19  ขั้นตอนการขอกู้เงินพิเศษ 
 (1)  สมาชิกยื่นกู้ ฝ่ายจัดการฯ ตรวจสอบคุณสมบัติในเบื้องต้น และให้ด าเนินการตาม (2) และ (3) 
ตามล าดับ กรณีใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน ส าหรับกรณีใช้หลักประกันตามข้อ 8 (2) (3) (4) ให้ด าเนินการตาม (3) 
 (2)  คณะอนุกรรมการประเมินราคาและตรวจสอบหลักทรัพย์ ด าเนินการ และพิจารณารายงานการ
ประเมินราคา 
 (3)  คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินหลักประกันและและอนุมัติเงินกู้ 
 (4)  สมาชิกและคู่สมรสของสมาชิก และหรือผู้ค้ าประกัน คู่สมรสของผู้ค้ าประกัน และหรือบุคคล 
ที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการด้านเอกสารนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ รวมทั้งด าเนินการจดทะเบียนจ านองหลักทรัพย์ประกัน และเบิกใช้
เงินกู้ในวันเดียวกัน 
 กรณีที่สหกรณ์ฯ อนุมัติให้เบิกใช้เงินกู้แล้ว ไม่สามารถด าเนินการจดทะเบียนจ านองอสังหาริมทรัพย์หลักประกันได้
ภายในวันเดียวกัน อันเนื่องจากระยะทาง การเดินทาง และหรืออื่น ๆ ที่อาจท าให้ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้  
ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการในการวินิจฉัยอนุมัติจ่ายเงินกู้นั้น       
 
 

/6 ข้อ 20... 
 
 
 



 6 

 
 ข้อ 20  กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 
 

                     ประกาศ ณ วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 

 
 
 

 
(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 

ประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 


