
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที่  49/2564 

เรื่อง  เงินกู้สามัญเพ่ือการปรับปรุงหน้ี 
………………………………………… 

                      
                       ด้วยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 20 ในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เม่ือวันที่ 29 กรกฎาคม                  
พ.ศ. 2559  เห็นชอบใหเ้ปิดบริการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้  ส าหรับช่วยเหลือ  และบรรเทาความเดือดร้อน            
ของสมาชิกจากภาระหนี้สิน  และเพื่ออนุวัตใิห้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด            
ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 ข้อ 12(5)  และคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25  ในการประชุมครั้งที่ 7/2564  เม่ือวันที่ 
25 มีนาคม พ.ศ. 2564  เห็นชอบให้ปรับแก้ไขข้อ 7 และข้อ 9  โดยยกเลิกประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้  
ที่ 61/2563  และได้ออกประกาศดังนี้  
                      ข้อ 1    ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้
สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้”   
                      ข้อ 2    ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่มีมตเิป็นต้นไป 
                      ข้อ 3    วัตถุประสงค์ของการให้บริการเงินกู้สามัญเพื่อการปรับปรุงหนี้ มีดังนี้ 
                                 (1)  เพื่อช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้ในระบบของสมาชิก 
                                 (2)  เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้ าประกันหนี้เงินกู้ 
                       ข้อ 4    การให้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ ให้เพื่อสมาชิกและคู่สมรสเท่านั้น และก าหนดให้ส าหรับหนี้
ดังต่อไปนี้ 
                                 (1)  เป็นหน้ีที่มีอยู่กับสหกรณ์ฯ และ/หรือเป็นหน้ีที่รับภาระอันเน่ืองจากการค้ าประกัน           
เงินกู้สมาชิกรายอื่น 
                                 (2)  เป็นหน้ีที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และสถาบันการเงินอื่นที่มีหลักฐาน
ตรวจสอบได้ รวมหน้ีบัตรเครดิต แต่ไม่รวมหน้ีนอกระบบ 
                      ข้อ 5   สมาชิกที่ประสงค์จะใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องเป็นไปตามก าหนดดังนี้ 
                                  (1)  มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 96 เดือน (8 ปี) ข้ึนไป 
                                  (2)  มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 
                                  (3)  มีความซ่ือสัตย์ สุจริต และให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ด้วยดี 
                                 (4)  เป็นสมาชิกที่มีภาระหนี้ซ่ึงกระทบกับรายได้ และการด ารงชีพ เม่ือค านวณสิทธิการกู้แล้ว  
ไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถกู้เงินประเภทอื่นกับสหกรณ์ฯ ได้  
                                 (5)  เป็นสมาชิกที่ไม่ได้เป็นผู้ค้ าประกันเงินกูป้ระเภทน้ีของผู้กู้รายอื่น 
  ข้อ 6   วงเงินกู้ จ านวนเงินกู้เพื่อการปรับปรุงหนี้ ก าหนดให้ไม่เกินภาระหนี้ต้นเงินที่คงเหลือรวม
ดอกเบี้ยที่คงค้างและค่าเบี้ยประกันชีวิต แต่ต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
       เงินกู้ตามประกาศน้ี  รวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 29  แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้
สามัญ พ.ศ. 2554  และเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 23  แห่งระเบียบฯ  ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559  
เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000  บาท  

/ข้อ 7  การส่งคืน... 
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                   ข้อ 7   การส่งคืนเงินกู้และระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ตามประกาศนี้ ก าหนดให้ส่งคืนโดยวิธี               
หักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย และหรือหักจากบัญชีเงินฝาก ทุกงวดเดือน เป็นจ านวนกี่งวด ให้เป็นดุลยพินิจของ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป แต่ทั้งนี้ให้ช าระเสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 60 ปี โดยวิธีการส่งคืนเงินกู้ 
ก าหนดให้ส่งคืนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้ 
                                  (1)  ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                                  (2)  ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
                      การส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่ายตามวรรคหนึ่ง เงินได้คงเหลือสุทธิ หลังจาก           
หักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว  จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
  การก าหนดวิธีส่งคืนเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง  ให้พิจารณาการส่งคืนโดยหักจากเงินได้รายเดือนเป็น               
ล าดับแรก  หากเงินได้คงเหลือสุทธิเป็นไปตามความวรรคสอง  ก าหนดให้ส่งโดยหักจากเงินได้รายเดือนวิธีเดียว  
  กรณีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่เป็นไปตามความวรรคสอง นอกจากก าหนดให้ส่งหักจากเงินได้รายเดือนแล้ว 
อาจก าหนดให้หักจากบัญชีเงินฝากที่ผู้กู้มีกับสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย  โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ
พิจารณาเป็นราย ๆ ไป ตามวิธีการที่สหกรณ์ก าหนด  และต่อไปภายหน้า หากผู้กู้มีเงินได้เพียงพอ สามารถหักจากเงินได้                   
รายเดือน ณ ที่จ่ายได้  อาจก าหนดให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย โดยให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการ-
ด าเนินการ  
  ข้อ 8     อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ 
 ข้อ 9   หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 24 เดือนข้ึนไป (นับตาม               
จ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น)  อย่างน้อย 2 คน  ดังน้ี 

(1) กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน  2 ราย  หลักเกณฑ์การผ่อนช าระให้เป็นไปตามอายุงานคงเหลือ 
ของผู้กู้หรือผูค้้ าประกันที่คงเหลือน้อยที่สุด 

(2) กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน 3 ราย  ผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 2 ราย  ต้องมีอายุงานคงเหลือ              
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาการผ่อนช าระของผู้กู้   
          ผู้ค้ าประกันตามวรรคหนึ่ง ก าหนดสิทธิการค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทไม่เกินสิทธิตามเงินกู้
สามัญทั่วไปก าหนด และค้ าประกันตามประกาศนีไ้ด้รายละไม่เกิน 1 สัญญา และต้องไม่เป็นผู้กู้เงินตามประกาศนี้ 
        คณะกรรมการเงินกู้ หรือคณะกรรมการด าเนินการ มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกัน หรือหลักทรัพย์อื่นเพ่ิม
นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น  หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการ                      
ค้ าประกันเพ่ือความเหมาะสม  และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ        
      ทั้งนี้ การท านิติกรรมสัญญาค้ าประกัน ก าหนดให้ผู้ค้ าประกันลงนาม ณ ส านักงานสหกรณ์เท่านั้น 
                      ข้อ 10  การอนุมัติเงินกู ้ใหค้ณะกรรมการด าเนินการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติเงินกู้ตามประกาศฉบับนี้      
โดยใหผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู้  
                       ข้อ 11  การยื่นกู้ การรับเงินกู้   
                                   (1)  ผู้กู้ยื่นค าขอกู้พร้อมเอกสารประกอบ และเอกสาร หลักฐานแสดงการเป็นหนี้จากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ และหรือสถาบันการเงินอ่ืน 
                                   (2)  กรณีผู้กู้ประสงค์จะใช้รายได้อื่นประกอบการพิจารณาเงินกู้นี้ ก าหนดให้แนบเอกสารหรือ
หลักฐานการยื่นภาษีเงินได้ย้อนหลังอย่างน้อย 1 ปี 
                                   (3)  เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ผู้กู้ต้องท านิติกรรมสัญญาเงินกู้ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันอนุมัติเงินกู ้
                                   (4)  ในวันท านิติกรรมสัญญากู้เงินและรับเงินกู้ ให้ผู้กู้ช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่นตาม                
ที่ได้แจ้งทันที  และให้แสดงหลักฐานการช าระเงินดังกล่าวภายในวัน เวลาที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
                       ในการช าระหนี้สถาบันการเงินอื่นตาม (3) สหกรณ์ฯ อาจเป็นผู้ช าระเงินให้สมาชิกเองก็ได้ 

/3 (4) ในวันท านิติกรรม... 
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                      ข้อ 12  เงื่อนไขอื่น ๆ สมาชิกผู้ขอใช้บริการเงินกู้ตามประกาศนี้ จะต้องยินยอมและปฏิบัติตามที่ก าหนด
ดังนี้ 
                                  (1)  ต้องพร้อมและยินยอมให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ฯ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
                                  (2)  ต้องเข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้ (ท าประกันชีวิต) และให้หักเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต
จากเงินกู้น้ี ส าหรับทุนประกัน ระยะเวลาการท าประกัน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
                                        (2.1)  กรณีที่ไม่มีเงินกู้ใดเข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้ ก าหนดให้ท าทุนประกันเท่ากับ
จ านวนเงินกู้  
                                        (2.2)  กรณีใช้เงินกู้นี้ไปช าระหนี้เงินกู้อื่นที่มีกับสหกรณ์ และได้เข้าร่วมโครงการประกัน
เงินกู้นั้น อยู่แล้ว ให้ท าประกันในส่วนต่าง และอนุญาตให้เลือกท าประกันส่วนต่างกับบริษัทอื่นได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเป็น
บริษัทเดิมที่ได้ท าไว้แล้ว 
                                        (2.3)  ระยะเวลาการท าประกันเท่ากับระยะเวลาการส่งคืนเงินกู้ เว้นแต่ กรณีที่ผู้กู้ส่งคืน
เงินกู้เกินอายุ 60 ปี ก าหนดให้ท าประกันไม่น้อยกว่าอายุ 60 ปี  
   (2.4)  การท าประกัน ถ้าไม่เป็นไปตามที่ก าหนดข้างต้น  หรือไม่ท าประกัน  ให้น าเสนอ
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
                                  (3)  ต้องพร้อมและยินยอมให้ข้อมูลต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการ-
ด าเนินการ  กรณีที่ฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการประสงค์ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา 
                                  (4)  ต้องท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนที่ได้รับประจ าปี       
เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ตามประกาศน้ี 
                                  (5)  ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ จะต้องไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน
ภายนอกอื่น ๆ อีก เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการ 
                                  (6)  ระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ สมาชิกจะใช้สิทธิขอกู้เงินประเภทอื่นกับ
สหกรณ์ฯ จะต้องผ่อนช าระหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้อย่างน้อย 25% ของต้นเงินกู้ตามสัญญากู้เงิน หรือผ่อนช าระเงินกู้น้ี
มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติก่อน เว้นแตเ่งินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
และหรือเงินกู้พิเศษหมุนเวียนที่ใช้หุ้นเป็นประกัน ก าหนดให้ใช้สิทธิกู้ได ้จ านวนเงินกู้รวมไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่น-
บาทถ้วน) และเงินได้คงเหลือสุทธิต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของเงินกู้นั้น 
                                  (7)  กรณีผู้กู้ใช้สิทธิกู้เงินสามัญทั่วไป หรือใช้สิทธิกู้เงินสามัญอื่นที่คณะกรรมการด าเนินการ          
อาจก าหนดขึ้นในภายหน้าและเป็นเงินกู้ที่คณะกรรมการด าเนินการก าหนดให้น าไปช าระหนี้เงินกู้นี้ ให้น าเงินกู้ดังกล่าว           
หักกลบหนี้เงินกู้ตามประกาศนี้  
                      ข้อ 13  กรณีที่สมาชิกผู้กู้ซึ่งได้รับเงินกู้ตามประกาศนี้ ไม่ปฏบิัติตามข้อตกลงหรือเง่ือนไขตามที ่
สหกรณ์ฯ ก าหนด จะไม่ได้รับสิทธิกู้เงินประเภทอื่นและหรือเงินกูโ้ครงการอื่นที่สหกรณ์ฯ ก าหนดขึ้นภายหน้า   
                      ข้อ 14  กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด ให้เป็นดุลยพินิจ               
ของคณะกรรมการด าเนินการ และในกรณีท่ีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการ-
ด าเนินการ มีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 
          
                      ประกาศ ณ วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2564 
 
    

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์  เตโชพิศาลวงศ์) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


