
 
 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
เร่ือง การให้บริการเงนิกู้พเิศษแบบหมุนเวียนส าหรับสมาชิก 

………………………………………….. 
                      เพ่ืออนวุตัิให้เป็นไปตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั วา่ด้วยเงินกู้ พิเศษ  
พ.ศ. 2554 ประกอบกบัคณะกรรมการด าเนินการ ชดุท่ี 18 ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2557 เม่ือวนัที่ 31 เดือนกรกฎาคม               
พ.ศ. 2557  มีมติเห็นชอบให้ปรับแก้ไขเงินได้คงเหลือสทุธิเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนแก่สมาชิก เพ่ือชว่ยเหลือสมาชิก
ในช่วงเทศกาลงานบญุสารทเดือนสิบ  จงึได้ออกประกาศดงันี ้
 ข้อ 1  ประกาศนีเ้รียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั เร่ือง การให้บริการ
เงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนส าหรับสมาชิก” 
 ข้อ 2 ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557  เป็นต้นไป   
 ข้อ 3 สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกกู้ เงินพิเศษแบบหมนุเวียน เฉพาะที่ใช้สิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นเป็นประกนั               
และหรือสิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนัเทา่นัน้ 
 ข้อ 4  การยื่นขอกู้ เงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียน ให้ย่ืนค าขอเงินกู้ พิเศษ และท าหนงัสือสญัญากู้ เงินพิเศษ           
แบบหมนุเวียนตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด   
 ข้อ 5 สมาชิกรายหนึง่ ๆ จะมีหนีเ้งินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียน ณ ขณะใดขณะหนึง่ได้ไมเ่กิน 2 สญัญา            
และรวมกนัไม่เกนิ 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดงันี ้

(1) เงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียน กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นเป็นประกนั มีได้ไมเ่กิน 1 สญัญา  
และไมเ่กิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 

(2) เงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียน กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนั มีได้ไมเ่กิน   
1 สญัญา และไมเ่กิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
 ข้อ 6 การผอ่นช าระ ก าหนดให้ผอ่นช าระหนีเ้งินกู้คืนเป็นรายเดือน โดยช าระต้นเงินเทา่กนัทกุงวด 
(เว้นแตง่วดสดุท้าย) และช าระดอกเบีย้ตา่งหากทกุงวดเดือน เป็นระยะเวลาไมเ่กิน 120 งวดเดือน ขัน้ต ่าไมน้่อยกวา่  
เดือนละ 500 บาท   
 ข้อ 7   วิธีการสง่เงินงวดช าระหนี ้ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดดงันี ้
 (1) โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย และการสง่เงินช าระหนีค้า่งวดเงินกู้ นี ้ดอกเบีย้
เงินกู้  รวมทัง้เงินอ่ืน ๆ ของผู้กู้รวมกนั เม่ือหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่ายแล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสทุธิ
หลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายทกุรายการแล้ว จะต้องมีเงินได้คงเหลือสทุธิไม่น้อยกวา่ 1,000 บาท หรือ 
 

กรณีที่ขอกู้เงนิตัง้แต่วันที่ 1 เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557  สิน้สุดวันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557  
          โดยสมาชกิซือ้หุ้นเพิ่มในวันรับเงนิกู้ตัง้แต่ 2,000  บาทขึน้ไป ให้สทิธิค านวณเงนิได้รายเดอืนคงเหลือสุทธิหลังจาก
หกัค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว จะต้องมีเงนิได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 400 บาท 
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   (2)  โดยวิธีหกัผา่นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก ทัง้นี ้การค านวณสิทธิ
การให้กู้ เงิน มิต้องค านงึถงึเงินได้รายเดือน  โดยก าหนดแนวปฏิบตัิ 
       (ก) ณ วนัประมวลผล กรณีท่ีบญัชีเงินฝากมีเงินไม่เพียงพอส าหรับการสง่เงินช าระหนี ้ให้สมาชิก
ช าระหนีด้้วยตวัเองภายในวนัท่ี 12 ของเดือนถดัไป (หากตรงกบัวนัหยดุให้นบัวนัท าการสดุท้าย)  
      (ข) กรณีไมน่ าสง่เงินภายในวนัท่ีก าหนดในข้อ (ก) ข้างต้น สหกรณ์ฯ จะก าหนดให้สง่เงินงวด
ช าระหนีโ้ดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย ตัง้แตเ่ดือนถดัไปท่ีครบก าหนดดงักลา่ว  โดยสหกรณ์ฯ                     
ไมจ่ าเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร  เว้นแต ่สมาชิกที่มีความจ าเป็น ให้ท าหนงัสือขออนมุตัิจาก
ประธานกรรมการ และให้เป็นดลุยพินิจของประธานกรรมการในการพิจารณาอนมุตัิ และให้รายงานคณะกรรมการ-
ด าเนินการทราบเป็นรายเดือน 
 (3)  สมาชิกมีสิทธิขอเปลี่ยนแปลงวิธีการสง่เงินงวดช าระหนี ้หากเป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด              
โดยมอบอ านาจให้ผู้จดัการฯ เป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ และให้จ่ายคา่ธรรมเนียมในการขอเปลี่ยนแปลงครัง้ละ 100 บาท 
กรณีท่ีสหกรณ์ฯ เป็นผู้ก าหนดให้เปลี่ยนแปลงวิธีการสง่เงินงวดช าระหนีจ้ะได้รับการยกเว้นคา่ธรรมเนียมดงักลา่ว 
 ข้อ 8  กรณีท่ีสมาชิกออกจากหน่วยงานต้นสงักดั และยงัมีหนีเ้งินกู้ประเภทอื่นคงค้างอยูก่บัสหกรณ์ฯ 
ด าเนินการดงันี ้

(1)  หากจะขอกู้ เงินพิเศษแบบหมนุเวียนกรณีใช้สิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นเป็นประกนั ให้หกักลบหนี ้
เงินกู้ประเภทอืน่ทัง้จ านวน  เว้นแต ่เงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนกรณีใช้สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนั(ถ้ามี)     

(2) หากจะขอกู้ เงินพิเศษแบบหมนุเวียนกรณีใช้สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนั 
จะให้หกักลบหนีเ้งินกู้ประเภทอื่น หรือไม่หกักลบหนีเ้งินกู้ประเภทอื่นก็ได้     
 ข้อ 9 การรับเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนในครัง้แรก ให้รับเงินกู้พร้อมกบัการท าสญัญาเงินกู้  สามารถขอรับ
เงินกู้ ได้ทกุเดือน  โดยไมต้่องท าสญัญาใหม่ภายใน 10 ปี นบัจากวนัท าสญัญา  ส าหรับการเบิกเงินกู้ครัง้ตอ่ ๆ ไปให้
สมาชิกยื่นใบค าขอรับเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียน พร้อมใบรับเงินกู้และใบส าคญัจ่ายเงินกู้ พิเศษ   และเม่ือผา่นการ
ตรวจสอบสิทธิการกู้ พิเศษจากเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ถกูต้องแล้ว สมาชิกสามารถรับเงินกู้ ได้ทนัที 
   ทัง้นี ้ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการแจ้งให้ย่ืนใบแจ้งเงินเดือนเป็นราย ๆ ไป โดยอยูใ่นดลุยพินิจ 
ของสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 10 เงินกู้ ท่ีสมาชิกได้รับแตล่ะครัง้ตามข้อ 9 เม่ือรวมกบัเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนท่ีคงค้างอยูเ่ดิม   
กบัเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนท่ีรับเพ่ิมใหม ่จะต้องไมเ่กินจ านวนเงินกู้ตามสญัญาเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนท่ีสมาชิก 
ได้ให้ไว้กบัสหกรณ์  และต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ในข้อ 13 และข้อ 15 เป็นกรณี ๆ ไป 
 ข้อ 11 การระบอุตัราดอกเบีย้เงินกู้ ในหนงัสือสญัญากู้ เงินพิเศษแบบหมนุเวียน ให้ระบอุตัราดอกเบีย้สงูสดุ
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบฯ วา่ด้วยเงินกู้ พิเศษ  
 การเรียกเก็บดอกเบีย้ จะเรียกเก็บดอกเบีย้ตามอตัราดอกเบีย้ท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศถือใช้ลา่สดุเป็นเกณฑ์ 
 ข้อ 12  การอนมุตัิเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนตามประกาศฉบบันี ้ให้ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการ
คณะกรรมการเงินกู้  หรือผู้จดัการ เป็นผู้ พิจารณาอนมุตั ิ
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กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในค่าหุ้นเป็นประกัน 
 

 ข้อ 13  กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นเป็นประกนั สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสญัญาเงินกู้ พิเศษแบบ
หมนุเวียนในวงเงินไมเ่กิน 1.5 เทา่ของมลูคา่หุ้นที่สมาชิกมีอยู ่ณ วนัที่ท าสญัญา ทัง้นี ้การขอรับเงินกู้ นีใ้นแตล่ะครัง้          
จะขอรับจ านวนเงินเทา่ไรก็ได้ แตค่รัง้หนึ่งต้องไม่น้อยกวา่ 10,000 บาท และต้องไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้นที่มี            
อยูก่บัสหกรณ์ฯ ณ วนัที่รับเงินกู้  ทัง้นี ้หนีเ้งินกู้ เม่ือรวมกนั จะต้องไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้นที่มีอยูก่บัสหกรณ์ฯ           
ณ วนัที่รับเงินกู้ครัง้ลา่สดุ   
 สมาชิกที่มีสิทธิขอท าวงเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียน  กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นเป็นประกนั  จะต้องมีคา่หุ้น
เป็นจ านวนเงินไมน้่อยกวา่  10,530 บาท   
              กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในคา่หุ้นเป็นประกนั หุ้นจะต้องไมไ่ปเป็นหลกัประกนัเงินกู้ประเภทอื่น เว้นแต ่มลูคา่หุ้น
สามารถช าระหนีเ้งินกู้ นี ้ และเงินกู้ประเภทอื่น ๆ ได้เตม็จ านวน   กรณีผู้กู้ มีหนีเ้งินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินคงค้างอยู ่การขอเบิก
เงินกู้ นี ้เม่ือรวมกบัหนีเ้งินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉินดงักลา่ว จะต้องไมเ่กินร้อยละ 95 ของมลูคา่หุ้น เว้นแต ่ จะได้หกักลบหนีเ้งินกู้
เพ่ือเหตฉุกุเฉินนัน้ 
 ข้อ 14 การผอ่นช าระ ก าหนดให้ผอ่นช าระหนีเ้งินกู้คนืเป็นรายเดือน  

(1) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึง่มีหนีเ้งินกู้หลายประเภท  ให้ผอ่นช าระหนีโ้ดยวิธีหกัจากเงินได้- 
รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย  

(2) กรณี ณ ขณะใดขณะหนึง่มีหนีเ้งินกู้ เฉพาะเงินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียน ใช้สิทธิเรียกร้องในบญัชี 
เงินฝากเป็นประกนั   มีสทิธิเลอืกการผอ่นช าระหนี ้ โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย หรือโดยวิธีหกัผา่น
บญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก  

(3) กรณีท่ีสมาชิกมีความจ าเป็น และประสงค์จะขอใช้สิทธิการกู้ เงินโดยวิธีหกัผา่นบญัชีเงินฝาก 
ประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก ให้เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด 
  

กรณีที่ใช้สิทธิเรียกร้องในบัญชีเงนิฝากเป็นประกัน 
 

 ข้อ 15 กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนั สหกรณ์ฯ จะให้สมาชิกท าสญัญาเงินกู้ พิเศษ 
แบบหมนุเวียนในวงเงินไมเ่กินร้อยละ 95 ของเงินท่ีอยูใ่นบญัชีเงินฝาก ณ วนัท่ีท าสญัญา ทัง้นี ้การขอรับเงินกู้ พิเศษ
แบบหมนุเวียนในแตล่ะครัง้ จะขอรับจ านวนเงินเทา่ไรก็ได้ แตค่รัง้หนึ่งต้องไมน้่อยกวา่ 10,000 บาท และต้องไมเ่กิน 
ร้อยละ 95 ของเงินฝากท่ีอยูใ่นบญัชีเงินฝาก ณ วนัที่รับเงินกู้  ทัง้นี ้หนีเ้งินกู้ เม่ือรวมกนัจะต้องไมเ่กินร้อยละ 95        
ของเงินฝากท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ฯ ณ วนัที่รับเงินกู้ครัง้ลา่สดุ 
 กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนั จะต้องมีเงินฝาก (รวมกนัทกุบญัชีท่ีใช้เป็นหลกัประกนั)  
เป็นจ านวนเงินไมน้่อยกวา่ 10,530 บาท 
 กรณีท่ีใช้สิทธิเรียกร้องในบญัชีเงินฝากเป็นประกนั เงินฝากจะต้องไมไ่ปเป็นหลกัประกนัเงินกู้ประเภทอื่น   
เว้นแต ่เงินฝากสามารถช าระหนีเ้งินกู้ พิเศษแบบหมนุเวียนและเงินกู้ประเภทอื่นๆ ได้เตม็จ านวน 
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 ข้อ 16 เงินฝากท่ีใช้เป็นหลกัประกนั ให้ใช้เฉพาะเงนิฝากประเภทออมทรัพย์ และหรือออมทรัพย์พเิศษ 
และหรือทวีทรัพย์(ทัง้นี ้จ านวนเงินในบญัชีเงินฝากทวีทรัพย์ต้องมียอดเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท) ของผู้กู้และหรือบญัชี 
ท่ีผู้กู้ เปิดร่วมกบับคุคลอื่นเทา่นัน้ 
 กรณีที่เป็นบญัชีเงนิฝากที่ผู้กู้ เปิดร่วมกับบุคคลอ่ืนตามวรรคแรก บุคคลนัน้จะต้องตกลงให้ค ายนิยอม 
โอนสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงนิฝากเป็นประกัน และสหกรณ์ฯ อาจให้ท าสัญญาค า้ประกันอีกชัน้หน่ึง ในฐานะ
เป็นเจ้าของหลักประกันร่วม 
 ข้อ 17 การผอ่นช าระ ก าหนดให้ผอ่นช าระหนีเ้งินกู้คนืเป็นรายเดือน กรณีท่ี ณ ขณะใดขณะหนึง่สมาชิกจะมี
หนีเ้งินกู้ประเภทอื่น หรือไม่มีหนีเ้งินกู้ประเภทอื่น  สมาชิกมีสทิธิเลือกการผอ่นช าระหนี ้ โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้  ณ ท่ีจ่าย หรือโดยวิธีหกัผา่นบญัชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก  
             ข้อ 18  กรณีท่ีประกาศนีมิ้ได้ก าหนดความเร่ืองใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ให้เป็นดลุยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขดัแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชีข้าด 
 
                     ประกาศ ณ วนัท่ี  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

 
  

             (นายสมโภชน์  มสุิกธรรม) 
               ประธานกรรมการ 

             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จ ากดั 


