
 
   
 

 
      

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 40/2563 

เรื่อง  เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
……………………………………. 

 
 ด้วยสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) โดยกู้เงินสหกรณ์ฯ เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนั และส ารองสภาพคล่องในช่วงการแพร่ระบาดให้แก่สมาชิก 
คณะกรรมการด าเนนิการ  ในการประชุมครั้งที่  6/2563  เม่ือวนัที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2563  มีมตเิห็นชอบเปิดให้บรกิาร            
เงินกู้สามัญสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) และเพือ่อนวุัติให้เปน็ไปตามข้อ 12(5) และขอ้ 23  แหง่ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ   
พ.ศ. 2559  จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ไว้ดังนี ้

ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา 
(COVID-19)” 
 ข้อ  2   ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ี  1  เมษายน  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3   หลักเกณฑ์ทั่วไป  

รายการ รายละเอียด 
 

 (1) ผู้กู้ 
 

 

- ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เป็นพนักงานประจ า  หรือพนักงานสัญญาจ้าง) 
- ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่มีหน้ีเงินกู้สามัญทุกประเภทท่ีช าระเกิน 60 ปี 
- ต้องไม่เป็นสมาชิกที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันการช าระหน้ีทุกประเภท 

 

 (2) หลักประกนั 
 

ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
   

      (2.1)  ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  (นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น)  
    (2.2)  ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด)  เว้นแต่ กรณีท่ีสมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภท
และค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทในการพิจารณาคราวเดียวกัน ให้สิทธิค านวณเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้รายเดือนคงเหลือ
สุทธิคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และหน้ีเงินกู้ใหม่โดยอนุโลม ซ่ึงต้องเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
    (2.3)  ต้องไม่ใช่สมาชิกที่สังกัดหน่วยดังน้ี     1)  ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด(ยังเป็นสมาชิก)  และ 2) ลูกจ้างชั่วคราว(สมาชิก)  
    (2.4)  สมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ยื่นเรื่องขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุ- 
การท างาน แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้   
    (2.5)  กรณีท่ีสหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางานค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะ
ลาออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัยท่ีจะชะลอหรือไม่อนุมัติการค้ าประกันเงินกู้ หรือให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน  
หรือไม่อนุมัติเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด   
    (2.6)  สิทธิการค้ าประกันของสมาชิกรายใดรายหน่ึง จะต้องไม่เกิน 8,000,000  บาท และมีสิทธิค้ าประกันสามัญทุกประเภทได้ไม่เกิน 5 คน    

  
 
 
 

/2 (2.7) เง่ือนไข... 
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รายการ                                            รายละเอียด 
    หลักประกัน (ต่อ)                                                             
  

      (2.7) เงื่อนไขส าหรับการใช้สมาชิกค้ าประกัน  

วงเงินกู้(บาท) 
 เงินได้สุทธิคงเหลือผู้กู้

(บาท)                                                                         
เงินได้สุทธิคงเหลือ 
ผู้ค  าประกัน (บาท) 

ผู้ค  าประกัน(ขั นต่ า) 

      60,000 - 150,000 5,000 5,000 
1 คน                                                                     

(พนักงานประจ า) 

      60,000 - 300,000 2,000 2,000 
2 คน                                                                     

(พนักงานประจ าอย่าง 1 คน) 

      60,000 - 300,000 2,000 2,000 
3 คน                                                                     

(พนักงานสัญญาจ้างทั้งหมด)* 

 
* กรณีผู้ค  าประกันเป็นพนักงานสัญญาจ้างทั งหมด จะต้องมีผู้ค  าประกันอย่างน้อย 2 ใน 3 ระยะเวลา
สัญญาจา้งคงเหลือจะต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาการผ่อนช าระหนี ของผู้กู้ 

                                                           
                                                

       กรณีที่ผู้ค  าประกันอายุตั งแต่ 55 ปีขึ นไป เป็นผู้ค  าประกันร่วม  การค านวณ สิทธิการผ่อนช าระ ให้ผ่อนช าระหนี ได้ไม่เกินอายุงาน                   
ของผู้ค  าประกันที่เหลือน้อยที่สุด 
       

    (2.8)   กรณีท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธิการค้ าประกันคงเหลือน้อยกว่า 200,000 บาท  ให้เพ่ิมผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
    (2.9)   คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่มนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มี                
ความเสี่ยง  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  60,000  บาท และสูงสุดไม่เกิน  300,000  บาท  และมีเงื่อนไขดังน้ี 
(1.1) การค านวณสิทธิการกู้ จะไม่มีสิทธิหักกลบหน้ีเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ เว้นแต่ เงินกู้เพื่อ                   

เหตุฉุกเฉิน  
(1.2) ให้สิทธิหักกลบหน้ีเงินกู้สถาบันการเงินอื่น และหรือหน่วยงานอื่น (ท่ีหักผ่านบัญชีเงินเดือน) และ    

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

 

 (2) เงินได้ 
     คงเหลือสุทธ ิ

 

(2.1)  วงเงินกู้ตั้งแต่ 60,000 - 300,000 บาท  และใช้ผู้ค้ าประกันตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป เงินได้คงเหลือสุทธิ      
หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  

(2.2)  วงเงินกู้ตั้งแต่ 60,000 - 150,000 บาท  และใช้ผู้ค้ าประกัน 1 ราย  เงินได้คงเหลือสุทธิหลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว  จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 5,000 บาท 

 

 (3) การผ่อนช าระ 
      

 

(3.1) ให้ผ่อนช าระไม่เกิน  60  งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี  โดยการผ่อนช าระมี 2 แบบ(เลือกแบบใด
แบบหน่ึง) 
      (3.1.1)  ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวดและช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
      (3.1.2)  ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
(3.2) กรณีท่ีผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง  ให้ผอ่นช าระหน้ีได้ไม่เกินระยะเวลาอายุงานคงเหลือและอายุสัญญา
จ้างคงเหลือของผู้ค้ าประกันท่ีนานท่ีสุด ท้ังนี้ ให้ค านึงตามเงื่อนไขข้อ 2.7 ด้วย  

                                                                                     

/3 (4) เงื่อนไขอื่น ๆ... 
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รายการ รายละเอียด 
 

 (4) เงื่อนไขอื่น ๆ 
 

(4.1) สามารถเลือกท าประกันชีวิต(โครงการประกันสินเชื่อ)หรือไม่ท าก็ได้   
(4.2) สมาชิกที่ท าประกันชีวิต(โครงการประกันสินเชื่อ) จะได้รับเงินเม่ือบริษัทประกันฯ ตอบรับแล้ว 

 

 ข้อ 5  อัตราดอกเบี้ย เปน็ไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  (ณ ขณะออกประกาศอตัราดอกเบี ยร้อยละ  
6.10 ต่อปี) 
 ข้อ 6  เอกสาร/ หลักฐานประกอบการยื่นกู้ ก าหนดดังนี้ 

(1)   เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในหนังสอืค าขอกู้ฯ 
(2) เอกสารหลกัฐานการเปน็หนี้สถาบันการเงินอื่น และหรือหนว่ยงานอื่น (ที่หักผ่านบัญชเีงินเดือน) กรณีที่หนี้

ดังกล่าวแสดงในใบแจ้งเงินเดือนและมีผลต่อการค านวณสิทธิการกู้เงนิ  และประสงค์ให้สหกรณ์ฯ ด าเนินการ
ช าระหนี้ให้    

 ข้อ 7  ก าหนดให้สมาชิกยื่นค าขอกู้เงินกูส้ามัญฯ ได้ทุกวันท าการ  และสหกรณ์ฯ อนุมัติภายใน 3 วันท าการ โดยสหกรณ์ฯ 
จะรับเอกสารค าขอกู้ฯ พร้อมแนบหลักฐานประกอบที่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น  และก าหนดให้ยืน่ค าขอกู้เงินตั งแต่วันที่ 1 เมษายน  
พ.ศ. 2563  สิ นสุดวันที่  31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เท่านั น   ทั้งนี้  สหกรณ์ฯ มีอ านาจที่จะยกเลิกโครงการฯ ก่อนครบก าหนดได้ 
 ข้อ 8   การอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ ก าหนดเงือ่นไขดงันี ้

(1) กรณีใช้ผู้ค้ าประกันตั้งแต่ 2 คนขึน้ ไป ก าหนดให้ประธานกรรมการ  หรือประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้ 
หรือ ผู้จัดการ เป็นผู้อนุมัติ 

(2) กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน ก าหนดให้อนุมัติ 2 ใน 3 ของผู้มีอ านาจอนุมัติ ดังนี้ ประธานกรรมการ  หรือ                   
ประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้ หรือ ผู้จัดการ  

และให้รายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการเงนิกู้ทราบเป็นรายเดือน  
 ข้อ 9  กรณีที่ผู้กูแ้ละหรือผูค้้ าประกันมีความเสี่ยงในเรื่องระยะเวลาสัญญาจ้าง และความไม่แน่นอนในการต่อสัญญาจ้าง 
สหกรณ์ฯ มีอ านาจไม่อนุมัติเงนิกู ้กรณีมีเหตุผลความจ าเป็นต้องกูเ้งินใหเ้สนอคณะกรรมการเงนิกู้ และคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาอนุมัติตามล าดับ 
 ข้อ 10 กรณีทีป่ระกาศนี้มไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  หรอืการใชส้ิทธิกู้เงินและการค้ าประกนั 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการ
ตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยัชี้ขาด และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอนัสิ้นสุด 
                        
       ประกาศ ณ วันที่  30  มีนาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาตราจารย์.ดร.วันชาติ  ปรีชาติวงศ์) 
รองประธานกรรมการ คนที่ 1 

ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

 
 


