ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 61/2563
เรื่อง เงินกู้สามัญเพือ่ การปรับปรุงหนี้
…………………………………………
ด้วยคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 20 ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้ สาหรับช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน
ของสมาชิกจากภาระหนี้สิน และเพื่ออนุวัตใิ ห้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 ข้อ 12(5) และคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่
29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อ 6 และข้อ 9 โดยยกเลิกประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้
ฉบับลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และได้ออกประกาศดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เรื่อง เงินกู้
สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป
ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้ มีดังนี้
(1) เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้ในระบบของสมาชิก
(2) เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้าประกันหนี้เงินกู้
ข้อ 4 การให้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ ให้เพื่อสมาชิกและคู่สมรสเท่านั้น และกาหนดให้สาหรับหนี้
ดังต่อไปนี้
(1) เป็นหนี้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ และ/หรือเป็นหนี้ที่รับภาระอันเนื่องจากการค้าประกัน
เงินกู้สมาชิกรายอื่น
(2) เป็นหนี้ที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันการเงินอื่นที่มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้ รวมหนี้บัตรเครดิต แต่ไม่รวมหนี้นอกระบบ
ข้อ 5 สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องเป็นไปตามกาหนดดังนี้
(1) มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 96 เดือน (8 ปี) ขึ้นไป
(2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
(3) มีความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี
(4) เป็นสมาชิกที่มีภาระหนี้ซึ่งกระทบกับรายได้ และการดารงชีพ เมื่อคานวณสิทธิการกู้แล้ว
ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ฯ ได้
(5) เป็นสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้ค้าประกันเงินกูป้ ระเภทนี้ของผู้กู้รายอื่น
ข้อ 6 วงเงินกู้ จานวนเงินกู้เพื่อการปรับปรุงหนี้ กาหนดให้ไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินที่คงเหลือรวม
ดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต แต่ต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
เงินกู้ตามประกาศนี้ รวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 29 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2554 และเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559
เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท
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ข้อ 7 การส่งคืนเงินกู้และระยะเวลาการชาระคืนเงินกู้ตามประกาศนี้ กาหนดให้ส่งคืนโดยวิธี
หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย และหรือหักจากบัญชีเงินฝาก ทุกงวดเดือน เป็นจานวนกี่งวด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่ทั้งนี้ให้ชาระเสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 70 ปี โดยวิธีการส่งคืนเงินกู้
กาหนดให้ส่งคืนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด และชาระดอกเบี้ยต่างหาก
(2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด
การส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เงินได้คงเหลือสุทธิ หลังจากหัก
ค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
การกาหนดวิธีส่งคืนเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาการส่งคืนโดยหักจากเงินได้รายเดือนเป็น
ลาดับแรก หากเงินได้คงเหลือสุทธิเป็นไปตามความวรรคสอง กาหนดให้ส่งโดยหักจากเงินได้รายเดือนวิธีเดียว
กรณีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามความวรรคสอง นอกจากกาหนดให้ส่งหักจากเงินได้รายเดือนแล้ว
อาจกาหนดให้หักจากบัญชีเงินฝากที่ผู้กู้มีกับสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามวิธีการที่สหกรณ์กาหนด และต่อไปภายหน้า หากผู้กู้มีเงินได้เพียงพอ สามารถหักจากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายได้ อาจกาหนดให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการ
ข้อ 8 อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้
ข้อ 9 หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนขึ้นไป (นับตาม
จานวนงวดของการส่งค่าหุ้น) อย่างน้อย 2 คน
ผู้ค้าประกันตามวรรคหนึ่ง กาหนดสิทธิการค้าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกินสิทธิตามเงินกู้
สามัญทั่วไปกาหนด และค้าประกันตามประกาศนีไ้ ด้รายละไม่เกิน 1 สัญญา และต้องไม่เป็นผู้กู้เงินตามประกาศนี้
คณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการดาเนินการ มีสิทธิเรียกผู้ค้าประกัน หรือหลักทรัพย์อื่นเพิ่ม
นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการ
ค้าประกันเพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ
ทั้งนี้ การทานิติกรรมสัญญาค้าประกัน กาหนดให้ผู้ค้าประกันลงนาม ณ สานักงานสหกรณ์เท่านั้น
ข้อ 10 การอนุมัติเงินกู้ ให้คณะกรรมการดาเนินการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามประกาศฉบับนี้
โดยให้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้
ข้อ 11 การยื่นกู้ การรับเงินกู้
(1) ผู้กู้ยื่นคาขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ และเอกสาร หลักฐานแสดงการเป็นหนี้จาก
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหรือสถาบันการเงินอื่น
(2) กรณีผู้กู้ประสงค์จะใช้รายได้อื่นประกอบการพิจารณาเงินกู้นี้ กาหนดให้แนบเอกสารหรือ
หลักฐานการยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี
(3) เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ผู้กู้ต้องทานิติกรรมสัญญาเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติ
เงินกู้
(4) ในวันทานิติกรรมสัญญากู้เงินและรับเงินกู้ ให้ผู้กชู้ าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่นตามที่
ได้แจ้งทันที และให้แสดงหลักฐานการชาระเงินดังกล่าวภายในวัน เวลาที่สหกรณ์ฯ กาหนด
ในการชาระหนี้สถาบันการเงินอื่นตาม (3) สหกรณ์ฯ อาจเป็นผู้ชาระเงินให้สมาชิกเองก็ได้
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ข้อ 12 เงื่อนไขอื่น ๆ สมาชิกผู้ขอใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องยินยอมและปฏิบัติตามที่กาหนด
ดังนี้
(1) ต้องพร้อมและยินยอมให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้
(2) ต้องเข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้ (ทาประกันชีวิต) และให้หักเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต
จากเงินกู้นี้ สาหรับทุนประกัน ระยะเวลาการทาประกัน ให้เป็นไปตามที่กาหนดดังนี้
(2.1) กรณีที่ไม่มีเงินกู้ใดเข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้ กาหนดให้ทาทุนประกันเท่ากับ
จานวนเงินกู้
(2.2) กรณีใช้เงินกู้นี้ไปชาระหนี้เงินกู้อื่นที่มีกับสหกรณ์ และได้เข้าร่วมโครงการประกัน
เงินกู้นั้น อยู่แล้ว ให้ทาประกันในส่วนต่าง และอนุญาตให้เลือกทาประกันส่วนต่างกับบริษัทอื่นได้ โดยไม่จาเป็นต้องเป็น
บริษัทเดิมที่ได้ทาไว้แล้ว
(2.3) ระยะเวลาการทาประกันเท่ากับระยะเวลาการส่งคืนเงินกู้ เว้นแต่ กรณีที่ผู้กู้ส่งคืน
เงินกู้เกินอายุ 60 ปี กาหนดให้ทาประกันไม่น้อยกว่าอายุ 60 ปี
(2.4) การทาประกัน ถ้าไม่เป็นไปตามที่กาหนดข้างต้น หรือไม่ทาประกัน ให้นาเสนอ
คณะกรรมการดาเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป
(3) ต้องพร้อมและยินยอมให้ข้อมูลต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการดาเนินการ กรณีที่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
(4) ต้องทาหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับประจาปี
เพื่อชาระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้
(5) ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ จะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน
ภายนอกอื่น ๆ อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดาเนินการ
(6) ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ สมาชิกจะใช้สิทธิขอกู้เงินประเภทอื่นกับ
สหกรณ์ฯ จะต้องผ่อนชาระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้อย่างน้อย 25% ของต้นเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน หรือผ่อนชาระเงินกู้นี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อน เว้นแต่เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
และหรือเงินกู้พิเศษหมุนเวียนที่ใช้หุ้นเป็นประกัน กาหนดให้ใช้สิทธิกู้ได้ จานวนเงินกู้รวมไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) และเงินได้คงเหลือสุทธิต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของเงินกู้นั้น
(7) กรณีผู้กู้ใช้สิทธิกู้เงินสามัญทั่วไป หรือใช้สิทธิกู้เงินสามัญอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการ
อาจกาหนดขึ้นในภายหน้าและเป็นเงินกู้ที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนดให้นาไปชาระหนี้เงินกู้นี้ ให้นาเงินกู้ดังกล่าว
หักกลบหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้
ข้อ 13 กรณีที่สมาชิกผู้กู้ซึ่งได้รับเงินกู้ตามประกาศนี้ ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหรือเงื่อนไขตามที่
สหกรณ์ฯ กาหนด จะไม่ได้รับสิทธิกู้เงินประเภทอื่นและหรือเงินกูโ้ ครงการอื่นที่สหกรณ์ฯ กาหนดขึ้นภายหน้า
ข้อ 14 กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้เป็นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการดาเนินการ และในกรณีท่มี ีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการดาเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการดาเนินการ มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ์)
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

