
 
 
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

ที ่36/2563 
เรื่อง เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 

………………………………………….. 
                      

                        เพื่อส่งเสริมสมาชิกที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเสริม แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อมุ่งหวังให้เกิดรายได้เสริม
เพิ่มขึ้น นอกเหนือจากรายได้ประจ า ท าให้มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการช าระหนี้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิก
ในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม เห็นสมควรปรับหลักเกณฑ์การให้เงินกู้เพื่อเอื้อประโยชน์กับ
สมาชิกและสมาชิกเห็นความส าคัญของการน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ กับเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5) และข้อ 23 
แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการ
ด าเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เม่ือวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้
สามัญเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม ประจ าปีบัญชี 2563 จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้  
                     ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ท่ี 35/2563    
เรื่อง เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม” 
                     ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมตเิป็นต้นไป 
                     ข้อ 3  วงเงินกู ้ก าหนดให้สมาชิกรายหนึ่งกู้ไดร้ายละไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  
                     เงินกู้ตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญเพื่อการอื่นๆ ตามข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000.00 บาท 
                     สมาชิกที่ประสงค์จะรวมกลุ่มกัน เพื่อประกอบอาชีพเสริมตามวัตถุประสงค์ข้อ 4 ต้องเป็นกิจการเดียวกัน 
และก าหนดให้รวมกลุ่มกันไม่เกิน 3 คน วงเงินกู้ของสมาชิกแต่ละราย ให้เป็นไปตามสิทธิตามวรรคหนึ่ง โดยต้องเป็นไปตาม
ความข้อ 3 วรรคสี่ และตามหลักเกณฑ์ข้อ 5  
                     การค านวณสิทธิการกู้ของสมาชิกแต่ละราย ให้ค านวณจากเงินได้สุทธิตามใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด 
โดยไม่หักกลบหน้ีใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ 
                     ข้อ 4  วัตถุประสงค์ ก าหนดให้สมาชิกน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
                              (1) เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก 
                              (2) เพื่อขยายกิจการหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก 
                     ข้อ 5  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ก าหนดดังนี้ 
                              (1) ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป (นับตามจ านวนงวดของการส่ง
เงินค่าหุ้น)    
                              (2) จ านวนเงินให้กู้ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ระบุตามแผนธุรกิจ หรือตามส่วนของก าไรที่ได้จัดสรร 
ส าหรับกรณีมีผู้ร่วมทุน ที่เสนอต่อสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธใินการปรับลด
วงเงินกู้ หรือไม่พิจารณาวงเงินกู ้หากแผนธุรกิจไม่สมเหตุสมผล และมีอ านาจในการพิจารณาปรับแผนธุรกิจของผู้ขอกู้
ตามความเหมาะสม  
                              (3) ต้องยินยอมน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่ปรากฏในแผนธุรกิจที่เสนอ ไม่น้อยกว่า
40 % ช าระหนี้เงินกู้อื่น (ถ้ามี) กับสหกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีเงินกู้นี้ ทั้งนี้ เงินกู้อื่นดังกล่าว ไม่รวมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
และเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน (ถ้ามี) 
                              (4) กรณีสมาชิกผู้กู้เงินรวมกลุ่มเพื่อด าเนินกิจการเดียวกัน และสมาชิกผู้กู้ที่น าเงินกู้ไปร่วมลงทุน
กับสมาชิกรายอื่นหรือบุคคลอื่น การยินยอมน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายในอัตราตามข้อ 5 (3) ให้ค านวณจากก าไรที่จัดสรร
เป็นของสมาชิกผู้กู้รายนั้น ตามที่ระบุในแผนธุรกิจ 
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                     ข้อ 6  การผ่อนช าระ ก าหนดให้สมาชิกส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย
เท่ากันทุกงวด หรือส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวดและช าระดอกเบี้ยต่างหาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 36 งวดเดือน และไม่เกิน
อายุงานที่เหลืออยู่ของผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน ที่เหลือน้อยที่สุด แล้วแต่กรณี (กรณีเกษียณอายุ นับถึงวันเกษียณอายุ) หรือ   
ไม่เกินอายุงาน (กรณีได้ท างานหลังเกษียณต่อเนื่อง)  
                     ข้อ 7  การส่งเงินงวดช าระหน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 
                              (1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด ต้องส่งเงินต่อสหกรณ์ฯ โดยวิธีหักจากเงินได้
รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้ รวมทั้งเงินกู้อื่น ๆ ของผู้กู้รวมกัน เม่ือหักจาก
เงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายแล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว จะต้องมีเงินได้
รายเดือนคงเหลือสทุธิไม่น้อยกว่า 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
                              (2) สมาชิกที่ออกจากงานต้นสังกัด หากยังมีหนี้เงินกู้คงค้างตามประกาศนี้กับสหกรณ์ฯ ให้ช าระ
หน้ีเงินกู้ให้เสร็จส้ินทั้งจ านวน  
                              กรณีไม่สามารถช าระเสร็จส้ินท้ังจ านวนได้ ให้ส่งเงินงวดช าระหนี้โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ 
ของสมาชิก และต้องได้รับการเห็นชอบจากสหกรณ์ฯ หรือแล้วแต่สหกรณ์ฯ จะพิจารณาก าหนดเป็นอย่างอื่น 
                     ในระหว่างการส่งเงินกู้นี้ ผู้กู้ไม่มีสิทธิช าระพิเศษส าหรับเงินกู้ทุกประเภท เว้นแต่ช าระหนี้เงินกู้ตาม
ประกาศน้ี (ไม่รวมการช าระหนี้ตามข้อ 5 (3)) 
                     ข้อ 8  หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป (นับตามจ านวนงวด 
ของการส่งค่าหุ้น) และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญอย่างน้อย 1 คน (ทั้งนี้ กรณีผู้ค้ าประกัน       
มีคู่สมรส อนุโลมไม่ต้องให้ค ายินยอม) 
                     ผู้ค้ าประกันตามวรรคหนึ่ง ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิปรากฏตามใบแจ้งเงินเดือน เดือนล่าสุดไม่น้อยกวา่ 
2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักเกณฑ์ เง่ือนไขการค้ าประกัน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในระเบียบและ
ประกาศของเงินกู้สามัญทั่วไปโดยอนุโลม 
                     กรณีการกู้เงินรวมกลุ่มท ากิจการเดียวกัน ผู้ค้ าประกันจะต้องไม่ใช่สมาชิกผู้กู้ในกลุ่มเดียวกัน และหรือ
สมาชิกผู้กู้เงินประเภทน้ี 
                     ข้อ 9  อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ฯ (ขณะออก
ประกาศนี้เท่ากับอัตราร้อยละ 4.75 ต่อปี โดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 
                     กรณีที่ผู้กู้รับเงินกู้ไปแล้ว และอยู่ในระหว่างส่งช าระเงินกู้นี้ หากเลิกกิจการ หรือไม่ได้ด าเนินกจิการ      
ตามแผนธุรกิจที่เสนอต่อสหกรณ์ฯ ผู้กู้จะต้องแจ้งสหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือ ถึงเหตุผล ความจ าเป็น ในการเลิกหรือ    
หยุดกิจการ และต้องช าระคืนเงินกู้คงเหลือทั้งจ านวน กรณีไม่สามารถช าระหนี้คืนทั้งจ านวนได้ สหกรณ์ฯ จะปรับเพิ่ม
ดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป (ขณะน้ีเท่ากับร้อยละ 6.70 ต่อปี) นับแต่วันที่ได้แจ้งกับสหกรณ์ฯ 
                     หากผู้กู้ไม่แจ้งการเลิกหรือหยุดกิจการต่อสหกรณ์ฯ และมีการตรวจสอบพบในภายหลัง สหกรณ์ฯ       
จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป บวก ห้า ต่อปี (ขณะออกประกาศน้ีเท่ากับอัตราร้อยละ 
11.70 ต่อปี) นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบพบเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระหนี้เงินกู้นี้เสร็จสิ้นทั้งจ านวน 
                     กรณีที่ผู้กู้รับเงินกู้ไปแล้ว หากมีการตรวจสอบพบในภายหลังและพิสูจน์ได้ว่า ไม่น าเงินกู้ไปใช้ตาม
วัตถุประสงค์ สหกรณ์ฯ จะปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราตามข้อ 9 วรรคสาม นับตั้งแต่วันที่ตรวจสอบพบเป็นต้นไป 
จนกว่าจะช าระหนี้เงินกู้นี้เสร็จสิ้นทั้งจ านวน 
                     ดอกเบี้ยที่ปรับเพ่ิมตามวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และข้อ 10 (3) เป็นอัตราโดยไม่มีเงินเฉล่ียคืน    
                     ข้อ 10 การรายงานผลการใช้เงินกู ้ผู้กู้ต้องรายงานผลการใช้เงินกู้ต่อสหกรณ์ฯ ดังนี้ 
                              (1) หลังจากสมาชิกได้รับเงินกู้แล้ว จะต้องรายงานผลการเริ่มด าเนินกิจการให้สหกรณ์ฯ ทราบ 
ภายใน 30 วัน ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
                              (2) หลังจากสมาชิกได้รับเงินกู้แล้ว แต่ละปีต้องรายงานผลการด าเนินกิจการให้สหกรณ์ฯ ทราบ   
ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เม่ือสิ้นสุดเดือนมิถุนายน ให้รายงานภายในวันที่ 15 กรกฎาคม ปีเดียวกัน และครั้งที่ 2 เม่ือสิ้นสุด
เดือนธันวาคม ให้รายงานภายในวันที่ 15 มกราคม ของปีถัดไป ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด เว้นแต่กรณีที่ได้ช าระหนี้
เงินกู้นี้เสร็จสิ้นแล้วหรือเลิกกิจการไปแล้ว 
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                              (3) หากสมาชิกไม่รายงานผลตามข้อ 10 (1) และ (2) ถือว่า ผู้กู้จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
เงินกู้นี้และไม่น าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์ฯ จะปรับเพิ่มดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป บวก 
ห้า ต่อปี (ขณะออกประกาศน้ีเท่ากับอัตราร้อยละ 11.70 ต่อปี) นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่พ้นก าหนดตามข้อ 10 (1) หรือ 
(2) แล้วแต่กรณี เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระหนี้เงินกู้นี้เสร็จสิ้นทั้งจ านวน 
                              (4) สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการด าเนินการตรวจสอบเงินกู้นี้ และมีอ านาจในการมอบหมายผู้แทน
สหกรณ์ฯ เข้าตรวจเย่ียม ตรวจสอบกิจการได้   
                     ข้อ 11 การยื่นกู้ การรับเงินกู้ และเง่ือนไขอื่น ๆ ผู้กู้ต้องย่ืนค าขอกู้พร้อมเอกสารตามที่ก าหนดในค าขอ   
กู้เงิน รวมถึงเอกสารดังต่อไปนี้ 
                              (1) หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรืออื่นๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาการอนุมัติให้เงินกู้ของสหกรณ์ฯ 
                              (2) รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ        
การด าเนินกิจการ พร้อมภาพประกอบ 
                              (3) ส าเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารของกิจการ (ถ้ามี) 
                     ก าหนดให้ยื่นค าขอกู้เงินตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันจันทร์ที ่2 มีนาคม 2563 ถึงวันศุกร์ที ่29 พฤษภาคม 
2563 และต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติเงินกู ้ 
                     สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้กู้แสดงหลักฐานเพ่ิมเติม หากพิจารณาเห็นว่า ค าขอกู้เงิน เอกสาร 
และหรือข้อมูลไม่มีความชัดเจน โดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามข้อ 12  
                     การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์ฯ อาจจ่ายเงินกู้ทั้งหมด หรือเป็นงวด ๆ ตามการด าเนินการของแตล่ะกิจการ และ
ตามที่ผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 12 เห็นสมควร 
                     ข้อ 12 การพิจารณาและการอนุมัติเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติเงินกู้ตาม
ประกาศนี้     
                     กรณีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาต่อไป 
                    ข้อ 13 การยกเลิกหรือการช าระหนี้เงินกู้เสร็จส้ิน กรณีสมาชิกกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญและหรือเงินกู้
พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ในภายหลัง ให้ช าระหนี้เงินกู้นี้เสร็จสิ้น  
                     ข้อ 14 กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตาม
ประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
         

                     ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 

                                                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์) 
                                                   รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

                                                 ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธานกรรมการ 
                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


