ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 10/2561
เรื่อง เงินกู้สามัญ-เพือ่ ชาระหนี้ภาระค้าประกัน
…………………………………………..
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 เดือนมีนาคม
พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี้ภาระค้าประกัน สาหรับช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน
สมาชิกที่ต้องชาระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะค้าประกัน และเพื่อให้สมาชิกมีศักยภาพในการชาระหนี้ได้ ลดความเสี่ยงในระยะยาว
ให้กับสหกรณ์ฯ และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5) และข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 จึงได้ออก
ประกาศดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เรื่อง เงินกู้สามัญ
เพื่อชาระหนี้ภาระค้าประกัน”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้ มีดังนี้
(1) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้าประกันหนี้เงินกู้
(2) เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีเงินได้เพื่อการดารงชีพ แม้ว่าจะต้องชาระหนี้แทนผู้อื่น
(3) ลดความเสี่ยงการชาระหนี้ในระยะยาวของสมาชิกในฐานะผู้ค้าประกัน
ข้อ 4 การให้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ ให้สาหรับหนี้ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหนี้ที่รับภาระอันเนื่องจากการค้าประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่น
(2) เป็นหนี้ที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อ 5 สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องเป็นไปตามกาหนดดังนี้
(1) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือน ขึ้นไป
(2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี
ข้อ 6 วงเงินกู้ กาหนดให้ไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต
(ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
จานวนเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 29 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วย
เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2554 และเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559
เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท
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ข้อ 7 การส่งคืนเงินกู้และระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ตามประกาศนี้ กาหนดให้ส่งคืนโดยวิธีหักจาก
เงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย และหรือหักจากบัญชีเงินฝาก ทุกงวดเดือน เป็นจานวนกี่งวด ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่ทั้งนี้ให้ชาระเสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 70 ปี และไม่เกิน 300 งวดเดือน โดยวิธีการ
ส่งคืนเงินกู้ กาหนดให้ส่งคืนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
เงื่อนไขการชาระหนี้ และวิธีการส่งคืนเงินกู้ ตลอดจนเงินได้คงเหลือสุทธิ ให้เป็นดุลยพินิจของของ
คณะกรรมการดาเนินการ
การกาหนดวิธีส่งคืนเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาการส่งคืนโดยหักจากเงินได้รายเดือนเป็น
ลาดับแรก หากเงินได้คงเหลือสุทธิเป็นไปตามความวรรคสอง กาหนดให้ส่งโดยหักจากเงินได้รายเดือนวิธีเดียว
กรณีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามความวรรคสอง นอกจากกาหนดให้ส่งหักจากเงินได้รายเดือนแล้ว
อาจกาหนดให้หักจากบัญชีเงินฝากที่ผู้กู้มีกับสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามวิธีการที่สหกรณ์กาหนด และต่อไปภายหน้า หากผู้กู้มีเงินได้เพียงพอ สามารถหักจากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายได้ อาจกาหนดให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8 อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้(ขณะออกประกาศนี้
เป็นร้อยละ 5.50 ต่อปีและไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน)
ข้อ 9 หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มอี ายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป (นับตามจานวนงวด
ของการส่งค่าหุ้น)
ผู้ค้าประกันตามวรรคหนึ่ง กาหนดสิทธิการค้าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน 9,000,000 บาท
และค้าประกันได้รายละไม่เกิน 1 สัญญา และต้องไม่เป็นผู้กู้เงินตามประกาศนี้
หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้าประกัน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องกับ
การค้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไปโดยอนุโลม
คณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการดาเนินการ มีสิทธิเรียกผู้ค้าประกันเพิ่มนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น
หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้าประกันเพื่อความเหมาะสม และเป็น
ประโยชน์กับสหกรณ์ฯ
ทั้งนี้ การทานิติกรรมสัญญาค้าประกัน กาหนดให้ผคู้ ้าประกันลงนาม ณ สานักงานสหกรณ์เท่านั้น
ข้อ 10 การอนุมัติเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามประกาศฉบับนี้
โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 11 การยื่นกู้ การรับเงินกู้
(1) ผู้กู้ยื่นคาขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ และเอกสาร หลักฐานแสดงการเป็นหนี้จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
(2) กรณีผู้กู้ประสงค์จะใช้รายได้อื่นประกอบการพิจารณาเงินกู้นี้ กาหนดให้แนบเอกสารหรือ
หลักฐานการยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
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(3) เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ผู้กู้ต้องทานิติกรรมสัญญาเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตัง้ แต่วันอนุมัติเงินกู้
กรณีต้องชาระหนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหกรณ์ฯ อาจเป็นผู้ชาระเงินให้สมาชิกเองก็ได้
ข้อ 12 เงื่อนไขอื่น ๆ สมาชิกผู้ขอใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องยินยอมและปฏิบัติตามที่กาหนด
ดังนี้
(1) ต้องพร้อมและยินยอมให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้
(2) เงื่อนไขการทาประกันชีวิต หรือไม่ทาประกันชีวิตให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
(3) ต้องพร้อมและยินยอมให้ข้อมูลต่อสหกรณ์ฯ หากสหกรณ์ฯ ประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติม
ประกอบการพิจารณา
(4) กรณีที่ยังชาระหนี้ตามประกาศนี้ไม่เสร็จสิ้น จะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน
ภายนอกอื่น ๆ อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
(5) กรณีที่ผ่อนชาระหนี้เกินอายุ 60 ปี ให้ดาเนินการดังนี้
(5.1) ต้องทาหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจาปี
เพื่อชาระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้ จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้นแล้ว กรณีที่ทาหนังสือยินยอมนาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ชาระหนี้ประเภทอื่นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้นาเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนส่วนที่เหลือ(ถ้ามี) ชาระหนี้ตามประกาศนี้
(5.2) กรณีที่ยังชาระหนี้ตามประกาศนี้ไม่เสร็จสิ้น สมาชิกจะใช้สิทธิขอกู้เงินประเภทอื่น
กับสหกรณ์ฯ ให้สิทธิกู้ได้และต้องชาระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้ทั้งจานวน
กรณีที่มีมีความจาเป็นและเหตุผลอันสมควร และไม่ประสงค์จะชาระหนี้ หรือชาระหนี้ได้บางส่วน
จะต้องทาบันทึกและแนบเอกสารหลักฐานอันเชื่อถือได้เสนอคณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
(5.3) สหกรณ์ฯ มีอานาจกาหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 13 กรณีที่สมาชิกผู้กู้ซึ่งได้รับเงินกู้ตามประกาศนี้ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามที่สหกรณ์ฯ
กาหนด จะไม่ได้รับสิทธิกู้เงินประเภทอื่นและหรือเงินกูโ้ ครงการอื่นที่สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้นภายหน้า
ข้อ 14 การให้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ สหกรณ์ฯ กาหนดเปิดให้บริการเป็นครั้งคราวตามสมควร
โดยประกาศกาหนดเป็นครั้ง ๆ ไป
ข้อ 15 กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีท่มี ีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

