ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 18/2561
เรื่อง เงินกู้สามัญ - เพื่อการท่องเที่ยว
…………………………………………..
ตามทีร่ ัฐบาลมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 55 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1
มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 โดยสามารถนาค่าใช้จ่ายจากการท่องเที่ยวในเมืองรองมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อ
ลดหย่อนภาษีได้ตามจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท นั้น
เพื่อสนองนโยบายของรัฐ และเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ รวมถึงเอื้อประโยชน์ให้กับสมาชิกที่สนใจ
ท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5) และข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ประกอบกับ
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ได้มีมติเห็นชอบการให้
บริการเงินกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เรื่อง เงินกู้สามัญ –
เพื่อการท่องเที่ยว”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้อ 3 หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
3.1 คุณสมบัติผู้กู้

: (1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับตามจานวนงวดการส่งค่าหุ้น)
(2) ต้องเป็นพนักงานประจา หรือพนักงานสัญญาจ้าง

3.2 วัตถุประสงค์

: เพื่อการท่องเที่ยว รวมถึงการสัมมนา การศึกษาดูงานภายในประเทศ และต่างประเทศ ของ
สมาชิกและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส บุตร รวมบุตรบุญธรรม บิดา/มารดา ของสมาชิก
และคู่สมรส

3.3 วงเงินกู้

: (1) ภายในประเทศ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท
(2) ต่างประเทศ ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
เงินกู้ตามประกาศนี้ เมื่อรวมกับเงินกู้สามัญโครงการ เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการดารงชีพ
และเงินกู้อื่นที่ประกาศขึ้นถือใช้ตามข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ต้องไม่เกิน
3,000,000 บาท

3.4 การผ่อนชาระ

: ให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย และผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวด และต้องไม่เกินอายุ
60 ปี หรือไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่ (กรณีได้ทางานหลังเกษียณอายุงานต่อเนื่อง) แต่ต้อง
ไม่เกินอายุ 65 ปี และการส่งคืนเงินกู้มี 2 แบบ ให้เลือกส่งคืนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี้ยต่างหากทุกงวด
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
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3.5 หลักประกัน

: เป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (นับตามจานวนงวดการส่งค่าหุ้น) และ
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) เป็นพนักงานประจาอย่างน้อย 1 ราย หรือ เป็นพนักงานสัญญาจ้างอย่างน้อย 2 ราย
(2) มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
(3) สิทธิการค้าประกันของสมาชิกรายใดรายหนึ่งต้องไม่เกิน 9,000,000 บาท
(4) กรณีสหกรณ์ฯ ทราบข่าวการยื่นเรื่องขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุงาน แต่ยังไม่มีผลบังคับ หรือทราบข่าว หรือมีข้อมูล หรือสืบทราบว่า อยู่ระหว่างการ
ลาออก หรือลางานค่อนข้างมาก และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง ให้ผู้มีอานาจอนุมัติ
เงินกู้นี้ มีอานาจวินิจฉัยการชะลอหรือไม่อนุมัติเงินกู้ หรือให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน และ
การวินิจฉัย ชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด
(5) กรณีผู้ค้าประกันรายใดรายหนึ่งมีอายุเกินกว่า 55 ปี กาหนดให้ผ่อนชาระเงินกู้ได้ไม่เกิน
อายุงานของผู้ค้าประกันที่เหลือน้อยที่สุด
(6) สมาชิกผู้ค้าประกันรายใดมีวงเงินสิทธิการค้าประกันคงเหลือน้อยกว่า 200,000 บาท
ให้เพิ่มผู้ค้าประกันอีก 1 ราย
(7) ผู้มีอานาจอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ มีสิทธิและอานาจในการเรียกให้มีผู้ค้าประกันเพิ่ม
หากเห็นว่า การกู้ของสมาชิกผู้กู้เงินมีความเสี่ยง หรือผู้ค้าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการ
ค้าประกัน รวมถึงมีอานาจในการเรียกให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกัน หากเงินกู้รายใดมี
หลักประกันบกพร่อง และหากสมาชิกผู้กู้มีความจาเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้าประกันก็ย่อม
ทาได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ก่อน

3.6 เงินได้คงเหลือสุทธิ : หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
3.7 อัตราดอกเบี้ย

: เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ฯ (ขณะออกประกาศนี้เท่ากับ
5.50% ต่อปี โดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
กรณีรับเงินกู้แล้ว ผู้กู้ไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขข้อ 3.9(4) อัตราดอกเบี้ย ปรับเพิ่มเป็น อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป บวก ห้า ต่อปี (ขณะนี้เท่ากับ 11.70% ต่อปี)

3.8 เอกสาร หลักฐาน
ประกอบการยื่นกู้

: (1) เอกสาร หลักฐาน ตามที่ระบุในคาขอกู้เงิน
(2) ใบเสนอราคา หรือเอกสารที่แสดงค่าใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยว สัมมนา ศึกษาดูงาน หรือ
(3) ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่แสดงการจ่ายเงิน หรือหลักฐานการจ่ายเงิน
อื่น ๆ หรือเอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงว่า เดินทางไปสถานที่ดังกล่าวจริง พร้อมภาพถ่าย
ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสาร หลักฐานการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงวันที่จ่ายเงิน (กรณี
จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว) นับถึงวันยื่นคาขอกู้เงิน ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่ ผู้กู้ที่ได้
ดาเนินการตามวัตถุประสงค์ข้อ 3.2 ก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้ (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน
2561) ให้ใช้สิทธิกู้เงินนี้ได้ และต้องมีเอกสารประกอบตามข้อ 3.8(1) และ 3.8(3) ครบถ้วน
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3.9 การยื่นกู้ การรับ
เงินกู้ และเงื่อนไข
อื่น ๆ

: (1) ผู้กู้ต้องยื่นคาขอกู้พร้อมเอกสารตามที่กาหนด
(2) ผู้กู้ตอ้ งรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับแต่วันอนุมัติเงินกู้
(3) ในวันทาสัญญากู้เงินและรับเงินกู้ ให้ชาระเงินมัดจา 500 บาท เว้นแต่ผู้กู้ที่ได้จ่ายเงิน
เพื่อการนี้ไปแล้ว ให้รับเงินกู้โดยไม่ต้องจ่ายเงินมัดจา และไม่ต้องแสดงหลักฐานตามข้อ (4)
(4) เมื่อรับเงินกู้แล้ว ให้ผู้กู้นาเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3.8(3) ซึ่งแสดงถึงการใช้จ่าย/
การเดินทางตามวัตถุประสงค์ และต้องสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ กรณีที่นำหลักฐำน
เป็ นบิลเงินสดมำแสดง จะต้ องมีตรำประทับของสถำนที่นนั ้ ๆ มาแสดงต่อสหกรณ์ภายใน
15 วัน นับแต่วันที่สิ้นสุดการเดินทาง หากหลักฐานที่นามาแสดงไม่สมเหตุสมผลกับ
วัตถุประสงค์ หรือไม่แสดงภายในเวลาที่กาหนด สหกรณ์ฯ จะปรับเพิ่มดอกเบี้ยเป็น
อัตราตามข้อ 3.7 วรรคสองทันทีโดยไม่อนุญาตให้ขยายเวลาแสดงหลักฐานเพิ่มเติมอีก
และจะไม่คืนเงินมัดจา โดยให้ถือเป็นรายได้ของสหกรณ์ฯ
(5) ภายในเวลา 1 ปี นับแต่รับเงินกู้นี้ ผู้กู้ไม่มีสิทธิชาระพิเศษสาหรับเงินกู้ทุกประเภท
เว้นแต่จะชาระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้

ข้อ 4 การพิจารณาและการอนุมัติเงินกู้ กาหนดให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1
และผู้จัดการ จานวน 2 ใน 3 เป็นผู้มีอานาจพิจารณาและอนุมัติเงินกู้นี้ ภายในเวลา 3 วันทาการ
ข้อ 5 เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ
ข้อ 6 สมาชิกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศฯ และมติของสหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 กาหนดเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้อ 8 กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการเงินกู้ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการดาเนินการ
มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

(นายนิรันดร์ จินดานาค)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

