
   
 

 
      

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่9/2561 

เรื่อง  เงินกู้สามัญ - เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ(ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 
……………………………………. 

 
 ด้วยสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัว โดยกู้เงนิสหกรณฯ์ เพื่อช าระภาระหนี้ 
จากสถาบันการเงินอื่น หรือหน่วยงานอื่น ๆ  และเพื่อการลงทุน(ค่าประกันชวีิต กองทุนรวม) และเพื่อใช้จ่ายเพื่อการด ารงชีพอื่น ๆ  
คณะกรรมการด าเนนิการ  ในการประชุมครั้งที่  6/2561  เม่ือวนัที่  30  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2561  มีมตเิห็นชอบเปิดให้บริการ           
เงินกู้สามัญ - เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ(ไม่มีเงนิเฉลี่ยคืน)  โดยก าหนดวงเงนิไม่เกิน 10 ล้านบาท(เท่านั้น) และเพื่ออนุวัติใหเ้ป็นไปตาม         
ข้อ 12(5) และข้อ 23  แหง่ระเบยีบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ  พ.ศ. 2559 จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ
(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) ไว้ดังนี ้

ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้สามัญ – เงนิด่วน 
เพื่อการด ารงชีพ(ไม่มีเงินเฉลี่ยคนื)” 
 ข้อ  2   ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ี  2  เดือนเมษายน  พ.ศ.  2561  เปน็ต้นไป 
  ข้อ  3   หลักเกณฑ์ทั่วไป  

รายการ รายละเอียด 
 

 (1) ผู้กู้ 
 

 

- ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เป็นพนักงานประจ า  หรือพนักงานสัญญาจ้าง) 
- ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่มีหน้ีเงินกู้สามัญทุกประเภทท่ีผ่อนช าระหน้ีเกินอายุ 60 ปี 
- ต้องไม่ใช่สมาชิกท่ีได้รับการช่วยเหลือการผ่อนผันการช าระหน้ีทุกประเภท 

 

 (2) หลักประกนั 
 

ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
   

      (2.1)  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป  (นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น)  
    (2.2)  ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,500 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด)  เว้นแต่ กรณีท่ีสมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทและ               
ค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทในการพิจารณาคราวเดียวกัน ให้สิทธิค านวณเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ
คงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และหน้ีเงินกู้ใหม่โดยอนุโลม ซ่ึงต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
    (2.3)   ต้องไม่ใช่สมาชิกท่ีสังกัดหน่วยดังน้ี     1)  ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด(ยังเป็นสมาชิก)  และ 2) ลูกจ้างชั่วคราว(สมาชิก)  
    (2.4)   สมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ยื่นเรื่องขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุ- 
การท างาน แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้   
    (2.5)  กรณีท่ีสหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางานค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะลาออก
จากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัยท่ีจะชะลอหรือไม่อนุมัติการค้ าประกันเงินกู้ หรือให้เปล่ียนแปลงผู้ค้ าประกัน  หรือไม่อนุมัติ
เงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด   
    (2.6) สิทธิการค้ าประกันของสมาชิกรายใดรายหน่ึง จะต้องไม่เกิน 9,000,000  บาท และมีสิทธิค้ าประกันสามัญทุกประเภทได้ไม่เกิน 5 คน    
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รายการ รายละเอียด 

    หลักประกัน (ต่อ)  
  

      (2.7) เงื่อนไขส าหรับการใช้สมาชิกค้ าประกัน  

เงินได้รายเดือนผู้กู้ วงเงินกู้(บาท) จ านวนผู้ค้ าประกัน(ขั้นต่ า) เง่ือนไขของผู้ค้ าประกัน 

> 50,000 บาท 100,000 –  300,000 1 ราย 
พนักงานประจ าอย่างน้อย 1 ราย 

และมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 งวดขึ้นไป 
> 50,000 บาท 300,000 –  1,000,000 2 ราย พนักงานประจ าอย่างน้อย 1 ราย 

< 50,000 บาท 100,000 –  1,000,000 2 ราย พนักงานประจ าอย่างน้อย 1 ราย 
 

 

             กรณีที่ผู้ค้ าประกันอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เป็นผู้ค้ าประกันร่วม  การค านวณสิทธิการผ่อนช าระ ให้ผ่อนช าระหนี้ได้ไม่เกินอายุงาน 
ของผู้ค้ าประกันที่เหลือน้อยที่สุด 
       

    (2.8)   กรณีท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธิการค้ าประกันคงเหลือน้อยกว่า 200,000 บาท  ให้เพ่ิมผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
    (2.9)   คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่มนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มีความเสี่ยง   
และหรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน  ท้ังนี้  เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ 
    (2.10)  คณะกรรมการเงินกู้มีสิทธิเรียกให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันได้ ในกรณีท่ีหลักประกันส าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และ 
หากสมาชิกผู้กู้มีความจ าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเงินกู้ย่อมท าได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้ก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 

 
 ข้อ  4  หลักเกณฑ์การบริการเงินกู้สามัญ  
                 

รายการ รายละเอียด 
 (1) วงเงินกู้ 
 
  

 
วงเงินกู้ตั้งแต่  100,000   บาท และสูงสุดไม่เกิน   1,000,000  บาท  และมีเงื่อนไขดังนี้ 
(1.1) ไม่มีสิทธิหักกลบหน้ีเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ  
(1.2) ให้สิทธิหักกลบหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น และหรือหน่วยงานอื่น (ที่หักผ่านบัญชีเงินเดือน) และน าเงิน

ค่างวดมาค านวณสิทธิการกู้ให้ และสหกรณ์ฯ จะเป็นผู้ด าเนินการหักกลบให้ 
(1.3) เงินกู้ตามประกาศน้ี  รวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทท่ียกร่างตามข้อ 29 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
พ.ศ. 2554  และเงินกู้สามัญทุกประเภทท่ียกร่างตามข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559                     
เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท  

 

 (2) เงินได้ 
     คงเหลือสุทธิ 

 

(2.1)  กรณีไม่ท าประกันชีวิต  เงินได้คงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว   
 จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,500 บาท 

(1) (2.2)  กรณีท าประกันชีวิต  คุ้มครองหนี้   เงินได้คงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว   
(2)         จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,500 บาท 

 

 (3) การผ่อนช าระ 
      

 

ให้ผ่อนช าระไม่เกิน  60  งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี  โดยการผ่อนช าระมี 2 แบบ(เลือกแบบใดแบบหน่ึง) 
      (1)  ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวดและช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
      (2)  ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 

 

 (4) เงื่อนไขอื่น 
 

 

 ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันท่ีกู้เงิน ไม่มีสิทธิช าระพิเศษเงินกู้ทุกประเภท  เว้นแต่ จะช าระพิเศษเงินกู้สามัญ
ตามประกาศน้ี   
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 ข้อ 5. การท าประกันชีวิต   ให้ท าประกันชีวิตคุ้มครองหนีเ้ต็มวงเงินที่อนุมัติเงินกู้  และตามระยะเวลาการผ่อนช าระหนี ้
แนวปฏิบัตหิรือรายละเอียดอื่น ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศฯ เกี่ยวกบัการท าประกันชวีิตเพื่อการนั้น  และสหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้ที่ได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้  และได้รับการตอบรบัการท าประกันชีวิตจากบริษัทประกันภัยเรียบร้อยแล้วเท่านั้น   
 ข้อ  6  อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (ขณะออกประกาศนี้ เปน็ร้อยละ 5.25 ต่อป ี
และไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคนื) 
 ข้อ  7  เอกสาร/ หลกัฐานประกอบการยื่นกู้ ก าหนดดังนี ้

(1)  เอกสารหลกัฐานตามที่ระบุไว้ในหนังสือค าขอกู้ฯ 
(2)  เอกสารหลกัฐานการเป็นหนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (กรณีทีห่นีด้ังกล่าวแสดงในใบแจ้งเงินเดือนและมีผลต่อการ

ค านวณสิทธิการกู้เงิน  และประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการช าระหนี้ให้)    
 ข้อ 8  สหกรณ์ฯ ก าหนดวงเงนิให้กู้ตามประกาศนีไ้ม่เกิน   10   ล้านบาท   และก าหนดให้สมาชิกยื่นค าขอกู้เงินกู้สามัญฯ   
ได้ทุกวันท าการ  และสหกรณ์ฯ อนุมัติภายใน 3 วันท าการ โดยสหกรณ์ฯ จะรับเอกสารค าขอกู้ฯ พร้อมแนบหลกัฐานประกอบที่
ครบถว้นสมบูรณเ์ท่านั้น   
 ก าหนดให้ย่ืนค าขอกู้เงินตั้งแต่วันที่  2  เมษายน  2561  สิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  2561  เท่านัน้  กรณีที่เต็มวงเงิน                           
ที่ก าหนดสหกรณ์ฯ มีสิทธิยกเลิกโครงการฯ 
 ข้อ 9   ก าหนดให้ 2 ใน 5 ของผูมี้อ านาจดังนี้  1) ประธานกรรมการ  2) ประธานกรรมการคณะกรรมการเงนิกู้  3) เหรัญญิก   
4) เลขานุการคณะกรรมการเงนิกู้  และ 5) ผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้  
 ให้รายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการเงินกูท้ราบเปน็รายเดือน  
 ข้อ 10 กรณีทีป่ระกาศนี้มไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  หรอืการใชส้ิทธิกู้เงินและการค้ าประกนั 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการ
ตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอนัสิ้นสุด 
                        
       ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนมีนาคม   พ.ศ. 2561 
 
 
 
 
 

                     (นายนิรันดร์  จินดานาค) 
                   ประธานกรรมการ 

                สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 


