
 
 
 
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

ที ่48/2563 
เรื่อง  ผ่อนผันช าระหนี้ – ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19 

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

                     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ได้มีมาตรการการควบคุมการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 อาทิ การปิดสถานที่ต่าง ๆ เป็นการชั่วคราว การงดจัดกิจกรรม การเว้นระยะห่างทางสังคม 
(social distancing) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และรายได้ของครัวเรือน            
เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และเพื่อให้
เป็นไปตามประกาศฯ ที่ 31/2563  เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเพื่อสู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ข้อ 3 (4) ที่ก าหนดให้มี
คลินิกให้ค าปรึกษาและการช่วยเหลือกิจการของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่  7/2563 วันที่  29 เมษายน พ.ศ. 2563 มีมติ เห็นชอบหลักเกณฑ์          
การช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้  
                     ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง “ผ่อนผัน
ช าระหนี้ - ลดเงินต้น ช่วยเหลือ COVID-19” 
                     ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมตเิป็นต้นไป 
                     ข้อ 3  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                              (1) สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                 (1.1) ต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ลดลงจากเงินได้ประจ า หรือรายได้ลดลงจากกิจการที่ตนเองหรือ
กิจการของคู่สมรสตามกฎหมาย หรือของบิดามารดา หรือของบุตรของสมาชิก ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา โดยแสดงเอกสาร หลักฐานด้านรายได้ และหรือด้านการประกอบกิจการแสดงประกอบชัดเจน 
                                  (1.2) ต้องไม่มีประวัติการได้รับการผ่อนผันการช าระหนี้ การผ่อนผันการค านวณสิทธิเงินกู้อื่น 
การถูกอายัดสิทธิโดยศาล การถูกงดท าธุรกรรมเงินกู้ เนื่องจากผิดเงื่อนไขภายใน 2 ปีบัญชีย้อนหลัง และเนื่องจาก
หลักประกันบกพร่องและยังไม่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
                                  (1.3) ต้องไม่มีภาระหน้ีเงินกูเ้งินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงเป็นเงินกู้ตาม
มาตรการที่สหกรณ์ฯ ก าหนดให้การช่วยเหลือ ตามประกาศฯ ท่ี 37/2563 กรณีมีภาระหนี้เงินกู้ดังกล่าว ให้เป็นไปตาม    
ข้อ 3 (2) 
                                  (1.4) ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิในใบแจ้งเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 น้อยกว่า 10,000 บาท 
                              (2) สมาชิกทีมี่ภาระหน้ีเงินกู้ตามข้อ 3 (1) (1.3) หากประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้  ต้อง             
ช าระหนี้เงินกู้ดังกล่าวเสร็จสิ้นทั้งจ านวน  
                              (3) ภาระหนี้เงินกู้ที่จะรับการพิจารณา ได้แก่ เงินกู้สามัญทั่วไป เงินกู้สามัญประเภทโครงการฯ 
(ยกเว้นเงินกู้สามัญที่ผ่อนช าระเกินอายุ 60 ป)ี และเงินกู้พิเศษที่ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน และก าหนดให้เข้า
ร่วมโครงการไม่เกิน 2 สัญญา โดยแต่ละสัญญาก าหนดให้สมาชิกช าระดอกเบี้ยเป็นรายเดือนตามอัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด
ในสัญญากู้เงิน และลดจ านวนการช าระเงินต้นลง เป็นช าระต้นเงินไม่น้อยกว่าเดือนละ 500 บาท  
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                               (4) ก าหนดระยะเวลาการผ่อนผันการช าระหนี้ตามข้อ 3 (3) จ านวน 3 เดือน หลังจากครบ
ก าหนดเวลาผ่อนผันดังกล่าว จ านวนเงินส่วนต่างของงวดช าระรายเดือนตามข้อตกลงในสัญญากู้เงินรวมกัน 3 เดือน 
ให้ช าระคืนในงวดสุดท้าย ตามวิธีที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
                               (5) สมาชิกผู้กู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ จะต้องจัดท าค าขอ และหรอืเอกสารอื่น         
ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด พร้อมให้ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) รับทราบเหตุผลถึงความจ าเป็น และยืนยันว่าเป็นความจริง 
และยินยอมในการด าเนินการดังกล่าวพร้อมยินยอมค้ าประกันต่อไป โดยสมาชิกผู้กู้ต้องแสดงเอกสารหลักฐานที่ส าคัญและ
เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณา และเม่ือได้รับการอนุมัติจากสหกรณ์ฯ ผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามยินยอม     
การผ่อนผันดังกล่าว 
                               (6) สมาชิกผูกู้้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องแสดงเอกสารต่อไปนี้พร้อมกับค าขอเข้าร่วม
โครงการ 
                                  (6.1) ภาระหน้ีกับสถาบันการเงินอื่นที่สหกรณ์ฯ ท าบันทึกข้อตกลงไว้ พร้อมใบแจ้งเงินเดือน
เดือนล่าสุด หรือ 
                                  (6.2) ใบแจ้งเงินเดือน เดือนมีนาคม 2563 และใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด  
                               (7) สมาชิกผูป้ระสงค์เข้าร่วมโครงการต้องพร้อมแสดงหลักฐานอื่นเพิ่มเติม เมื่อสหกรณ์ฯ เรียกให้
แสดง และพร้อมเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการมอบหมาย 
และต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 
                               (8) การพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามประกาศนี้ ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการ 
และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการด าเนินการถือเป็นสิ้นสุด 
                     ข้อ 4 สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ให้จัดท าค าขอตามแบบที่สหกรณ์ฯ 
ก าหนดเพิ่มเติมตามประกาศนี้  
                     ข้อ 5 ก าหนดให้สมาชิกที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามประกาศนี้ จ านวน 2 ครั้ง ดังนี้ 
                             (1) ครั้งที่ 1 ย่ืนค าขอพร้อมเอกสารประกอบ ตั้งแต่วันอังคารท่ี 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง      
วันศุกร์ท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ประจ าเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563  
                             (2) ครั้งที่ 2 ย่ืนค าขอพร้อมเอกสารประกอบ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ถึง     
วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา
ประจ าเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563  
                     ข้อ 6 ในระหว่างที่เข้าร่วมโครงการนี้ (นับตั้งแต่ย่ืนค าขอจนถึงช่วงระยะเวลาผ่อนผัน) ไม่อนุญาตให้
สมาชิกผู้กู้ท าธุรกรรมเงินกู้อื่นเพ่ิมเติมทุกประเภท  
                     ข้อ 7 กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการ และในกรณีที่มีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
         

                     ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 
 

 
 

                                                   (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์) 
                                                   ประธานกรรมการ 

                                                       สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


