
   
 

 
      

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 54/2564 

เรื่อง  เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม  
……………………………………. 

 
  เพื่อส่งเสริมสมาชิกที่ประสงค์จะประกอบอาชีพเสริม แต่ขาดทุนทรัพย์ เพื่อมุ่งหวงัใหเ้กิดรายได้เสริมเพิ่มขึ้น 
นอกเหนือจากรายได้ประจ า ท าให้มีศักยภาพในการเพิ่มประสิทธภิาพการช าระหนี้ เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกในการาร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม เห็นสมควรปรบัหลกัเกณฑ์การใหเ้งินกู้เพือ่เอื้อประโยชน์กับสมาชิกและสมาชิกเห็น
ความส าคัญของการน าเงนิกู้ไปใชต้ามวัตถุประสงค์ กบัเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5) และข้อ 23 แห่งระเบียบสหกรณอ์อมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25  ในการประชุมครั้งที ่ 
8/2564  เม่ือวนัที่  28  เมษายน  พ.ศ. 2564  มีมตเิห็นชอบเปิดให้บริการเงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม 
ประจ าปีบัญชี 2564  จึงได้ออกประกาศฯ ไว้ดังนี ้

ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  เรื่อง เงินกู้สามัญวิสาหกิจ
เพื่อการลงทนุประกอบอาชีพเสรมิ” 
  ข้อ  2   ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันถัดจากวนัที่มีมติเป็นต้นไป 
    ข้อ  3   วงเงินกู้ ก าหนดให้สมาชิกรายหนึ่งกู้ได้รายละไม่เกิน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
    เงินกู้ตามวรรคหนึ่งเม่ือรวมกับเงินกู้สามัญเพื่อการอื่น ๆ ตามข้อ 23 แหง่ระเบียบฯ ว่าดว้ยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559  
เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000.00 บาท 
    สมาชิกที่ประสงค์จะรวมกลุ่มกัน เพื่อประกอบอาชีพเสริมตามวัตถปุระสงค์ขอ้ 4 ต้องเป็นกิจการเดยีวกันและ
ก าหนดให้รวมกลุ่มกนัไม่เกิน 3 คน วงเงินกูข้องสมาชิกแต่ละราย ให้เป็นไปตามสิทธิตามวรรคหนึ่ง โดยต้องเปน็ไปตามความวรรคสี่ 
และหลักเกณฑข์้อ 5 
    การค านวณสิทธกิารกู้ของสมาชิกแต่ละราย ให้ค านวณจากเงนิไดสุ้ทธิตามใบแจ้งเงนิเดือนล่าสุด และเดือนมีนาคม 
2563  โดยไม่หกักลบหนี้ใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี ้
    ข้อ 4 วัตถุประสงค์ ก าหนดให้สมาชิกน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี ้

(1) เพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพเสริมของสมาชิก 
(2) เพ่ือขยายกิจการหรอืเสริมสภาพคล่องในกิจการเดิมของสมาชิก 

    ข้อ 5  หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ ก าหนดดังนี ้
(1) ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป (นับตามจ านวนงวดของการส่งเงินค่าหุ้น) 
(2) จ านวนเงนิให้กู้ต้องไม่เกินจ านวนเงินที่ระบุตามแผนธุรกิจที่เสนอตอ่สหกรณ์ฯ และสหกรณ์ฯ ให้              

ความเหน็ชอบ ทัง้นี้ สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการปรบัลดวงเงนิกู้ หรือไม่พิจารณาวงเงินกู้ หากแผนธรุกิจไม่สมเหตุสมผลและมีอ านาจ
ในการพิจารณาปรับแผนธุรกิจของผู้กู้ตามความเหมาะสม 

(3) ต้องยินยอมน ารายได้หลังหักค่าใช้จ่ายตามจ านวนที่ปรากฏในแผนธุรกิจที่เสนอ ไม่น้อยกวา่ 30% และ 
ไม่น้อยกว่า 500 บาท ช าระหนีเ้งินกู้อืน่ (ถ้ามี) กับสหกรณ์ฯ ตลอดระยะเวลาท่ีมีเงินกูน้ี้ ทั้งนี้ เงินกูอ้ื่นดังกล่าว ไม่รวมเงินกูเ้พื่อเหตุ
ฉุกเฉินและเงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน (ถ้ามี) 
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   ข้อ 6  การผ่อนช าระ ก าหนดใหส้มาชิกส่งคืนเงินกู้เปน็งวดรายเดือน โดยส่งคืนต้นเงนิพร้อมดอกเบี้ยเท่ากัน               
ทุกงวด หรือส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวดและช าระดอกเบี้ยต่างหาก เป็นระยะเวลาไม่เกิน 36 งวดเดือน และไม่เกนิอายุงานที่เหลืออยู่
ของผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน ที่เหลือน้อยที่สุด แล้วแต่กรณี (กรณีเกษยีณอายุ นับถึงวันเกษียณอายุ) หรือไม่เกนิอายุงาน (กรณีได้ท างาน
หลังเกษียณต่อเนื่อง) 
   ข้อ 7 การส่งเงินงวดช าระหน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี ้

(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหนว่ยงานต้นสังกัด ต้องส่งเงินต่อสหกรณ์ฯ โดยวิธหีักจากเงินได้รายเดือน
ของผู้กู้ ณ ที่จ่าย และการส่งเงินงวดช าระหนีเ้งินกู้ตามประกาศนี ้รวมทั้งเงินกู้อืน่ ๆ ของผูกู้้รวมกนั เม่ือหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ 
ณ ที่จ่ายแล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธหิลังจากหกัค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 
2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

(2) สมาชิกที่ออกจากหนว่ยงานต้นสงักัด หากยังมีหนี้เงนิกูค้งค้างตามประกาศนีก้ับสหกรณ์ฯ ให้ช าระหน้ี
เงินกู้ให้เสร็จส้ินทั้งจ านวน 

กรณีไม่สามารถช าระหนีเ้สร็จสิ้นทั้งจ านวนได้ ให้ส่งเงินงวดช าระหนี้โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ของ
สมาชิก และต้องได้รับการเหน็ชอบจากสหกรณ์ฯ หรือแลว้แต่สหกรณ์ฯ จะพิจารณาก าหนดเป็นอย่างอื่น 
   ในระหว่างการส่งเงินกูน้ี้ ผู้กู้ไม่มีสิทธิช าระพิเศษส าหรับเงินกู้ทกุประเภท เว้นแต่ช าระหน้ีเงินกู้ตามประกาศ
น้ี (ไม่รวมการช าระหนี้ตามข้อ 5 (3)) 
  ข้อ 8 หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนข้ึนไป (นับตามจ านวนงวดของการส่ง
ค่าหุ้น) และเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญอย่างน้อย 1 คน (ทัง้นี้ กรณีผูค้้ าประกันมีคู่สมรส อนโุลมไม่ต้องให้
ค ายินยอม) 
  ผู้ค้ าประกันตามวรรคหนึง่ ต้องมีเงินได้คงเหลอืสุทธิตามใบแจ้งเงนิเดือน เดือนล่าสุดไม่น้อยกว่า 2,000 บาท    
โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการค้ าประกัน ให้เปน็ไปตามที่ก าหนดในระเบียบและประกาศของเงินกู้สามัญทั่วไปโดยอนุโลม 
  กรณีการกูเ้งนิรวมกลุ่มท ากิจการเดียวกัน ผู้ค้ าประกันจะต้องไม่ใช่สมาชิกผู้กู้กลุ่มเดียวกัน และหรือสมาชิกผู้กู้เงิน
ประเภทนี ้
   กรณีที่ผู้กูมี้ภาระหน้ีเงินกู้สามัญรวมทุกประเภทเทียบกับทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินฝาก (ออมทรัพย์วันเกิดและ
ออมทรัพย์เกษียณสุขใจ) มีสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 1,000 ขึ้นไป ก าหนดให้เพ่ิมผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
  ข้อ 9 อัตราดอกเบีย้ ให้เปน็ไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบีย้เงินให้กูข้องสหกรณ์ฯ (ขณะออกประกาศนี้
เท่ากับอัตรารอ้ยละ 4.75 ต่อปี โดยไม่มีเงินเฉล่ียคืน  
  กรณีที่ผู้กู้รบัเงนิไปแล้ว และอยู่ในระหว่างสง่ช าระเงินกู้นี้ หากเลกิกิจการ หรือไม่ได้ด าเนินกิจการตามแผนธุรกิจที่
เสนอต่อสหกรณ์ฯ ผู้กู้จะต้องแจ้งสหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือ ถึงเหตุผล ความจ าเป็นในการเลิกหรอืหยุดกิจการและต้องช าระคนืเงนิกู้
คงเหลือทัง้จ านวน กรณีไม่สามารถช าระหนี้คนืทั้งจ านวนได้ สหกรณ์ฯ จะปรับเพิ่มดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป 
(ขณะนี้เท่ากับร้อยละ 6.65% ตอ่ปี) นับแตว่ันที่ไดแ้จ้งกับสหกรณ์ฯ 
  หากผู้กู้ไม่แจ้งการเลกิหรือหยุดกจิการต่อสหกรณ์ฯ และมีการตรวจสอบพบในภายหลัง สหกรณ์ฯ จะปรับเพิ่ม
อัตราดอกเบี้ยเท่ากบั อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป บวก ห้า ต่อปี (ขณะออกประกาศนี้เท่ากับอตัราร้อยละ 11.65 ต่อปี) นับตัง้แต่
วันที่ตรวจสอบพบเปน็ต้นไป จนกว่าจะช าระหนี้เงินกู้นีเ้สร็จสิ้นทัง้จ านวน 
  กรณีที่ผู้กู้รบัเงนิกูไ้ปแลว้ หากมีการตรวจสอบพบในภายหลังและพิสูจน์ได้ว่า ไม่น าเงินกูไ้ปใช้ตามวัตถุประสงค์ 
สหกรณ์ฯ จะปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามวรรคสอง นบัตั้งแตว่ันที่ตรวจสอบพบเป็นต้นไป จนกว่าจะช าระหนี้เงนิกู้
นี้เสร็จสิ้นทั้งจ านวน 
  ดอกเบี้ยที่ปรับตามวรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่ และข้อ 10(2) เปน็อัตราโดยไม่มีเงินเฉลี่ยคืน 
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  ข้อ 10 การรายงานผลการใช้เงินกู้ ผู้กู้ต้องรายงานผลการใช้เงินกู้ต่อสหกรณ์ฯ ดังนี้ 

(1) หลังจากสมาชิกได้รับเงินกู้แลว้ จะต้องรายงานความคบืหน้าการเริม่ด าเนินกิจการให้สหกรณ์ฯ ทราบ 
ภายใน  30 วัน ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 

(2) หลังจากสมาชิกได้รับเงินกู้แลว้ แต่ละปีต้องรายงานความคบืหน้าการด าเนินกิจการในรอบปี สิ้นสดุ
เดือนธันวาคมของทุกปี ให้สหกรณ์ฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม ของปถีัดไป ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด เวน้แต่กรณีที่ได้              
เลิกกิจการไปแลว้ 

(3) หากสมาชิกไม่รายงานความคืบหน้าตามข้อ 10 (1) และ (2) ถือว่า ผู้กู้จงใจไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ของเงินกู้นี้และไม่น าเงนิกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ สหกรณ์ฯ จะปรบัเพิ่มดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป บวก ห้า ต่อปี 
(ขณะออกประกาศนี้เท่ากบัอัตราร้อยละ 11.65 ต่อปี) นับตั้งแตว่นัถัดจากวันที่พ้นก าหนดตามข้อ 10 (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณี             
เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระหนีเ้งินกู้นี้เสร็จสิ้นทั้งจ านวน 

(4) สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการด าเนนิการตรวจสอบเงินกู้นี้ และมีอ านาจในการมอบหมายผู้แทน               
สหกรณ์ฯ เข้าตรวจเยี่ยม ตรวจสอบกิจการได ้
 ข้อ 11  การยื่นกู้ การรับเงินกู้ และเง่ือนไขอื่น ๆ ผู้กู้ต้องย่ืนค าขอกู้พร้อมเอกสารตามที่ก าหนดในค าขอกูเ้งนิ 
รวมถึงเอกสารดังต่อไปนี ้

(1) หลักฐานเกี่ยวกับกิจการ (ถ้ามี) เช่น ทะเบียนการค้า หรือทะเบียนพาณิชย์ หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาการอนุมัติให้เงินกู้ของสหกรณ์ฯ 

(2) รายละเอียดโครงการและแผนธุรกิจ ประมาณการค่าใช้จ่ายเพื่อการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด าเนินกิจการ 
พร้อมภาพประกอบ 

(3) ส าเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารของกิจการ (ถ้ามี) 
 ก าหนดให้ยื่นค าขอกู้เงินตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
และต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วนัอนุมัติเงินกู ้
 สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกให้ผู้กู้แสดงหลักฐานเพิ่มเติม หากพิจารณาเห็นว่า ค าขอกูเ้งนิ เอกสารและหรือ
ข้อมูลไม่มีความชัดเจน โดยให้เปน็ดุลยพินิจของผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามข้อ 12 
 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์ฯ อาจจ่ายเงินกู้ทั้งหมด หรือเป็นงวดๆ ตามแต่กิจการ และตามที่ผู้มีอ านาจอนุมัติตามข้อ 12 
เห็นสมควร 
 ข้อ 12 การพิจารณาและการอนุมัติเงินกู้ ให้คณะกรรมการเงนิกู้ มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติเงนิกู้ตามประกาศนี ้
 กรณีข้อมูลไม่เพียงพอต่อการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามวรรคหนึง่ มีอ านาจเสนอ
คณะกรรมการด าเนนิการพิจารณาต่อไป 
 ข้อ 13 การยกเลิกหรือการช าระหน้ีเงินกู้เสร็จสิ้น กรณีสมาชิกกู้เงินประเภทเงินกู้สามัญและหรือเงินกู้พเิศษเพื่อ
การเอนกประสงค์ในภายหลัง ใหช้ าระหนี้เงนิกู้นีเ้สร็จสิ้น 
   ข้อ 14 กรณีมีปญัหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 
  ประกาศ ณ วันที่  30  เมษายน  พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ)์ 
                 ประธานกรรมการ 
         สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


