
 
 

 

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที ่71/2562 

เรื่อง  เงินกู้สามัญเพ่ือช าระหนี้ภาระค้ าประกัน 
………………………………………….. 

                      
 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุง ให้เหมาะสม เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนสมาชิกที่ต้องช าระหนี้
แทนผู้กู้ในฐานะค้ าประกัน ให้มีศักยภาพในการช าระหนี้ได้ ลดความเสี่ยงในระยะยาวให้กับสหกรณ์ฯ และเพื่ออนุวัติให้เป็นไป
ตามข้อ 12(5) และข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุม
ครั้งที่ 10/2562 เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เห็นชอบให้ปรับปรุงเงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้ภาระค้ าประกัน จึงได้ออก
ประกาศดังนี้  
                  ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้สามัญ 
เพื่อช าระหนี้ภาระค้ าประกัน” 
                  ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมตเิป็นต้นไป 
                  ข้อ 3   ให้ยกเลิกประกาศฯ ที่ 68/2562 เรื่อง เงินกู้สามัญ-เพื่อช าระหนี้ภาระค้ าประกัน ฉบับประกาศ ณ วันที่  
28 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน 
                  ข้อ 4   วัตถุประสงค์ของการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อช าระหนี้ภาระค้ าประกัน มีดังนี้ 
                           (1) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้ าประกันหนี้เงินกู้ 
                            (2) เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีเงินได้เพื่อการด ารงชีพ แม้ว่าจะต้องช าระหนี้แทนผู้อื่น 
                            (3) ลดความเสี่ยงการช าระหนี้ในระยะยาวของสมาชิกในฐานะผู้ค้ าประกัน 
                  ข้อ 5   การให้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ ให้ส าหรับหนี้ดังต่อไปนี้ 

     (1) เป็นหนี้ที่รับภาระอันเนื่องจากการค้ าประกันเงินกู้สมาชิกรายอื่น 
                            (2) เป็นหนี้ที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
                  ข้อ 6   สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องเป็นไปตามก าหนดดังนี้ 
                            (1) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป 
                            (2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
                            (3) มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี 
                  ข้อ 7   วงเงินกู ้ก าหนดให้ไม่เกินภาระหน้ีต้นเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต   
(ถ้ามี) แต่ต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
                  จ านวนเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง เม่ือรวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 29 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2554 และเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 เงินกู้รวมกัน
ต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท 
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                 ข้อ 8   การส่งคืนเงินกู้และระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ตามประกาศนี้ ก าหนดให้ส่งคืนโดยวิธีหักจาก  
เงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย และหรือหักจากบัญชีเงินฝาก ทุกงวดเดือน เป็นจ านวนกี่งวด ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ-
ด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่ทั้งนี้ให้ช าระเสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 70 ปี และไม่เกิน 300 งวดเดือน โดยวิธีการ
ส่งคืนเงินกู้ ก าหนดให้ส่งคืนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
                           (1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                           (2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
                  จ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดตามวรรคหนึ่ง อาจก าหนดเป็นจ านวนเท่ากันตลอดสัญญา หรืออาจก าหนดจ านวน  
เงินผ่อนช าระเป็นขั้นบันได    
                  เงื่อนไขการช าระหนี้ และวิธีการส่งคืนเงินกู้ ตลอดจนเงินได้คงเหลือสุทธิ ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ด าเนินการ    
                  การก าหนดวิธีส่งคืนเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาการส่งคืนโดยหักจากเงินได้รายเดือนเป็นล าดับแรก  
หากเงินได้คงเหลือสุทธิเป็นไปตามความวรรคสอง ก าหนดให้ส่งโดยหักจากเงินได้รายเดือนวิธีเดียว  
                  กรณีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามความวรรคสอง นอกจากก าหนดให้ส่งหักจากเงินได้รายเดือนแล้ว      
อาจก าหนดให้หักจากบัญชีเงินฝากที่ผู้กู้มีกับสหกรณ์ฯ อีกทางหนึ่งด้วย โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามวิธีการที่สหกรณ์ฯ ก าหนด และต่อไปภายหน้า หากผู้กู้มีเงินได้เพียงพอ สามารถหักจากเงินได้          
รายเดือน ณ ที่จ่ายได้ อาจก าหนดให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  
                  ข้อ 9   อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (ขณะออกประกาศนี้เท่ากับอัตรา  
ร้อยละ 4.00 ต่อปี และไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)   
                  ข้อ 10 หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มอีายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป อย่างน้อย 1 คน (นับตาม
จ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น)  
         ผู้ค้ าประกันตามวรรคหนึ่ง ก าหนดสิทธิการค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกิน 8,000,000 บาท 
หลักเกณฑ์ เง่ือนไขการค้ าประกัน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบและประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการค้ าประกันเงินกู้
สามัญทั่วไปโดยอนุโลม เว้นแต่การค้ าประกันตามวรรคสาม 
                  การใช้สมาชิกที่รับภาระหนี้ค้ าประกัน ค้ าประกันเงินกู้นี้ ให้สิทธิค้ าประกันได้ แต่ต้องเป็นสมาชิกที่รับภาระหนี้
ค้ าประกันเงินกู้สัญญาเดียวกันและต้องค้ าประกันทั้งหมด และให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ 
        คณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการด าเนินการ มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่มนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น 
หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน เพื่อความเหมาะสม และ    
เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ 
                  การท านิติกรรมสัญญาค้ าประกัน ก าหนดให้ผู้ค้ าประกันลงนาม ณ ส านักงานสหกรณ์เท่านั้น 
                  ข้อ 11 การอนุมัติเงินกู ้ให้คณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกูต้ามประกาศฉบับนี้ โดยผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้  
                  ข้อ 12 การยื่นกู้ การรับเงินกู้   
                           (1) ผู้กู้ยื่นค าขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ และเอกสาร หลักฐานแสดงการเป็นหนี้จากมหาวิทยาลัย-  
วลัยลักษณ์ 
                           (2) กรณีผู้กู้ประสงค์จะใช้รายได้อื่นประกอบการพิจารณาเงินกู้นี้ ก าหนดให้แนบเอกสารเกี่ยวกับรายได้
นั้น หรือหลักฐานการยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี 
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                           (3) เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ผู้กู้ต้องท านิติกรรมสัญญาเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติเงินกู้ 
กรณีต้องช าระหนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สหกรณ์ฯ อาจเป็นผู้ช าระเงินให้สมาชิกเองก็ได้ 
                  ข้อ 13 เงื่อนไขอื่น ๆ สมาชิกผู้ขอใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องยินยอมและปฏิบัติตามที่ก าหนดดังนี้ 
                           (1) ต้องพร้อมและยินยอมให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
                           (2) เง่ือนไขการท าประกันชีวิต หรือไม่ท าประกันชีวิต ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ-
ด าเนินการ 
                           (3) ต้องพร้อมและยินยอมให้ข้อมูลต่อสหกรณ์ฯ หากสหกรณ์ฯ ประสงค์จะขอข้อมูลเพิ่มเติม          
เพื่อประกอบการพิจารณา 
                          (4) กรณีที่ยังช าระหนี้ตามประกาศน้ีไม่เสร็จสิ้น จะต้องไม่ก่อหน้ีผูกพันกับสถาบันการเงินอื่น 
                          (5) ต้องท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนที่ได้รับประจ าปี เพื่อช าระหน้ี
เงินกู้ตามประกาศน้ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนที่ได้รับประจ าปีของทุกปี ไปจนกว่าจะช าระหน้ี
เสร็จสิ้น กรณีที่ท าหนังสือยินยอมน าเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนช าระหนี้ประเภทอื่นไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ให้น าเงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืนส่วนที่เหลือ (ถ้ามี) ช าระหน้ีตามประกาศนี้  
                          (6) กรณีที่ยังช าระหน้ีตามประกาศนี้ไม่เสร็จสิ้น หากจะขอใช้สิทธิกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ฯ      
ให้สิทธิกู้ได้ตามสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ของเงินกู้นั้น 
                           (7) สหกรณ์ฯ มีอ านาจก าหนดเงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
                  ข้อ 14 กรณีที่สมาชิกผู้กู้ซึ่งได้รับเงินกู้ตามประกาศนี้ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขตามที่สหกรณ์ฯ 
ก าหนด จะไม่ได้รับสิทธกิู้เงินประเภทอื่นและหรือเงินกูโ้ครงการอื่นที่สหกรณ์ฯ ก าหนดขึ้นภายหน้า   
                  ข้อ 15 กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ และในกรณีท่ีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
         
                  ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

                             (นายนิรันดร์ จินดานาค) 
                            ประธานกรรมการ 

                             สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


