
 
 
 

 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 

ที ่ 24/2564 
เรื่อง  เงินกู้สามัญเพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

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

                        ตามที่อิทธิพลมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่ายไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกด
อากาศต่่าปกคลุมประเทศมาเลเซีย  ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักหรือหนักมากในบางพื้นที่  ท่าให้เกิด 
น้่าท่วมฉับพลัน น้่าไหลหลาก และวาตภัย ต้ังแต่วันที่ 25 พ.ย. – 4 ธ.ค. 63 มีพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว รวม 11  
จังหวัด ได้แก่  ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 
(ข้อมูลตามรายงานสถานการณ์สาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย) หลายพื้นที่ได้รับความ
เสียหายต่อบ้านเรือนที่อยู่อาศัย พ้ืนที่การเกษตร  การปศุสัตว์ การประมง และรวมไปถึง สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ต่าง ๆ จ่านวนมาก เพื่อเป็นขวัญก่าลังใจต่อสมาชิก และเป็นการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนระดับหนึ่งของสมาชิกที่
ประสบภัย กับเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5)  และข้อ 23 แห่งระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ่ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการด่าเนินการ ชุดที่ 24 ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เม่ือวันที่ 
4 ธันวาคม พ.ศ. 2563 มีมติเห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จึงได้ออกประกาศไว้ดังนี้  
                     ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ่ากัด ท่ี  24/2564   
เรื่อง  เงินกู้สามัญเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
                     ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  7 ธันวาคม  พ.ศ. 2563  เป็นต้นไป 
                     ข้อ 3  วงเงินกู ้ก่าหนดให้กู้รายละไม่เกิน 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ส าหรับสมาชิกที ่  
ประสบภัย และส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านพักอาศัย พื้นที่การเกษตร การปศุสัตว์ และการประมง ซ่ึงเป็นทรัพย์สิน
ของตนเอง คู่สมรส บิดามารดาของตนเอง และหรือบิดามารดาของคู่สมรส ภายในบ้านพักอาศัย และทรัพย์สินอื่น ๆ ใน
พื้นที่ตามที่ระบุข้างต้น  
                     บ้านพักอาศัยตามวรรคหนึ่ง ให้หมายรวมถึง บ้านพักท่ีตนเองเป็นผู้อาศัยอยู่ และบ้านเช่าด้วย 
           ทรัพย์สินอื่น ๆ ตามความในวรรคหนึ่ง ให้หมายรวมถึง ทรัพย์สินของผู้ประสบภัยที่ไม่มีบ้านพักอยู่ในพื้นที่
ตามที่ระบุข้างต้น แต่ได้เดินทางผ่านพื้นที่ดังกล่าว ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย 
                     เงินกู้ตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญเพื่อการอื่น ๆ ตามข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท 
                     ข้อ 4  คุณสมบัติของสมาชิกดังนี้ 
        (1) ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 6 เดือน (เป็นพนักงานประจ่า  หรือพนักงาน
สัญญาจ้างที่อายุสัญญาจ้างคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน) 
        (2) ต้องเป็นสมาชิกที่ไม่มีหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทที่ช่าระเกิน 60 ปี 
 ค่านิยาม ของพนักงานประจ่า และพนักงานสัญญาจ้าง เป็นไปตามประกาศฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญทั่วไปโดย
อนุโลม 
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                     ข้อ 5  การผ่อนช าระ  ให้ผ่อนช่าระไม่เกิน  60  งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปี  โดยการผ่อนช่าระ 
มี 2 แบบ(เลือกแบบใดแบบหนึ่ง) 
                   (5.1)  ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวดและช่าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                             (5.2)  ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
                     ข้อ 6  การส่งเงินงวดช าระหน้ี   สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด ต้องส่งเงินต่อสหกรณ์ฯ 
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช่าระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้ รวมทั้งเงินกู้อื่น ๆ ของผู้กู้
รวมกัน เมื่อหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายแล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว 
จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
                              การค านวณสิทธิการกู้ ให้ค านวณจากเงินได้สุทธิตามใบแจ้งเงินเดือนเดือนล่าสุด โดยไม่หักกลบ
หน้ีใด ๆ  ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ 
          ข้อ 7 หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป (นับตามจ่านวนงวด  
ของการส่งค่าหุ้น) และเป็นไปตามที่ก่าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญอย่างน้อย 1 คน (ทั้งนี้ กรณีผู้ค้่าประกันมี 
คู่สมรส อนุโลมไม่ต้องให้ค่ายินยอม) ก่าหนดรายละเอียดอื่น ๆ ดังนี้ 

 

     (7.1)  ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 500 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด)  เว้นแต่ กรณีท่ีสมาชิกกู้เงินสามัญ 
  ทุกประเภทและค้่าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทในการพิจารณาคราวเดียวกัน ให้สิทธิค่านวณเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้
รายเดือนคงเหลือสุทธคิงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และหน้ีเงินกู้ใหม่โดยอนุโลม ซ่ึงต้องเป็นไปตามท่ีก่าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก่าหนด 
   (7.2)  ต้องไม่ใช่สมาชิกที่สังกัดหน่วยดังน้ี 1)  ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด(ยังเป็นสมาชิก)  และ 2) ลูกจ้างชั่วคราว(สมาชิก)  
   (7.3)  สมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ยื่นเรื่องขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณ-อายุ
การท่างาน แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้   
   (7.4)  กรณีท่ีสหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค่้าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางานค่อนข้างมาก  และ 
คาดว่าจะลาออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ่านาจวินิจฉัยท่ีจะชะลอหรือไม่อนุมัติการค่้าประกันเงินกู้ หรือให้เปล่ียนแปลง 
ผู้ค่้าประกัน  หรือไม่อนุมัติเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด   
   (7.5)  สิทธิการค้่าประกันของสมาชิกรายใดรายหน่ึง จะต้องไม่เกิน 8,000,000  บาท และมีสิทธิค่้าประกันสามัญทุกประเภทได้ไม่เกิน  
5 คน    

     (7.6)  เงื่อนไขส่าหรับการใช้สมาชิกค้่าประกัน 
             (7.6.1)  กรณีใช้ผู้ค่้าประกัน 1 คน จะต้องเป็นพนักงานประจ่า  และให้สิทธิผ่อนช่าระได้ไม่เกินอายุงานท่ีเหลืออยู่ของผู้กู้และหรือ 
 ผู้ค่้าประกัน ขึ้นอยู่กับจ่านวนไหนน้อยกว่า 
             (7.6.2)  กรณีใช้ผู้ค่้าประกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  
                       (ก) กรณีผู้ค่้าประกันเป็นพนักงานประจ่าอย่างน้อย 1 ราย ให้สิทธิผ่อนช่าระได้ไม่เกินอายุงานท่ีเหลืออยู่ของผู้กู้และหรือ 
 ผู้ค่้าประกันท่ีเหลืออายุงานมากที่สุด  ขึ้นอยู่กับจ่านวนไหนน้อยกว่า (ตัวอย่าง นาย ค. อายุงานคงเหลือ 60 งวด กู้เงิน 30,000 บ. มีผู้ค ้าฯ คือ  
 นาง จ. พนักงานประจ้า อายุงานคงเหลือ 48 งวด และ นาย ฉ. พนักงานสัญญาจ้าง อายุงานคงเหลือ 120 งวด  นาย ค. มีสิทธิผ่อนได้ 60 งวด)  

                       (ข) กรณีผู้ค่้าประกันเป็นพนักงานสัญญาจ้างทั้งหมด จะต้องมีผู้ค่้าประกันอย่างน้อย 1 ใน 2 ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ
จะต้องไม่น้อยกว่าระยะเวลาการผ่อนช่าระหน้ีของผู้กู้                                                       
   (7.7)  กรณีท่ีสมาชิกผู้ค่้าประกันรายใด มีวงเงินสิทธิการค้่าประกันคงเหลือน้อยกว่า 200,000 บาท  ให้เพ่ิมผู้ค่้าประกันอีก 1 ราย 
   (7.8)  คณะกรรมการเงินกู้ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้ค้่าประกันเพิ่มนอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มี      
ความเสี่ยง  และหรือผู้ค้่าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้่าประกัน  ท้ังนี้  เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ 
     (7.9)  คณะกรรมการเงินกู้มีสิทธิเรียกให้สมาชิกเปล่ียนแปลงผู้ค่้าประกันได้ ในกรณีท่ีหลักประกันส่าหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง   
และหากสมาชิกผู้กู้มีความจ่าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผู้ค่้าประกันเงินกู้ย่อมท่าได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการเงินกู้ก่อนจึงจะ
เปลี่ยนแปลงได ้
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                     ข้อ 8  อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  (ขณะออกประกาศนี้เท่ากับ
อัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี) และไม่มีเงินเฉล่ียคืน 
                     ข้อ 9  การยื่นกู้ การรับเงินกู้ และเง่ือนไขอื่น ๆ ผู้กู้ต้องย่ืนค่าขอกู้พร้อมเอกสารตามที่ก่าหนดใน                  
ค่าขอกู้เงิน และภาพถ่ายความเสียหายในทรัพย์สินที่เกิดจากภัยพิบัติ พร้อมลงนามรับรอง  
                     กรณีไม่มีภาพถ่ายให้ท่าบันทึกชี้แจงความเสียหายเป็นลายลักษณ์อักษร  และมีพยาน(สมาชิก)รับรอง  
1 ราย 
                    ก าหนดให้ยื่นค าขอกู้เงินตามประกาศน้ี ตั้งแต่วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที ่15 มกราคม  
พ.ศ. 2564  และต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติเงินกู ้ 
                     ข้อ 10  การพิจารณาและการอนุมัติเงินกู ้สมาชิกที่ย่ืนค่าขอกู้ พร้อมแนบเอกสารประกอบครบถ้วน 
ตามทีก่่าหนด ใหพ้ิจารณาและอนุมัติเงินกู้นี้ภายในระยะเวลา 5 วันท าการ โดยมอบประธานกรรมการ หรือประธาน-
กรรมการคณะกรรมการเงินกู้ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกูต้ามประกาศนี้    
                      กรณีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ผู้มีอ่านาจอนุมัติเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง มีอ่านาจเสนอ
คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาต่อไป 
                      รายงานการอนุมัติให้คณะกรรมการเงินกู้ทราบเป็นรายเดือน  
                    ข้อ 11  กรณีที่ผู้กู้และหรือผู้ค้่าประกันมีความเสี่ยงในเรื่องระยะเวลาสัญญาจ้าง และความไม่แน่นอนใน
การต่อสัญญาจ้าง สหกรณ์ฯ มีอ่านาจไม่อนุมัติเงินกู้ กรณีมีเหตุผลความจ่าเป็นต้องกู้เงินให้เสนอคณะกรรมการเงินกู้
พิจารณาอนุมัติ 
                     ข้อ 12 กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก่าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก่าหนด ให้เป็นดุลยพินิจของ
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการคณะกรรมการเงินกู้ และในกรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการด่าเนินการตาม
ประกาศ ให้คณะกรรมการด่าเนินการ มีอ่านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
 
        

                     ประกาศ ณ วันที่  7  ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

                   (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์)                
                  ประธานกรรมการ 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ่ากัด 


