
    
 

 
    

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 

ที ่ 31/2565 
เรื่อง  เงินกู้สามัญ-เพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ แล็ปท๊อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ ์ 1/2565 

……………………………………. 
 

  ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีประโยชน์ต่อแทบทุกกิจกรรมบนโลก เป็นส่วนส ำคัญที่จะอ ำนวยควำมสะดวกสบำยต่อกำรด ำเนิน
ชีวิต โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกำรปฏิบัติงำนซึ่งจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรใช้งำนอุปกรณ์ต่ำงๆ อำทิเช่น คอมพิวเตอร์ (Desktop computer) 
แล็ปท๊อปคอมพิวเตอร์ (Laptop computer) แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (Tablet computer)  และโมบำยดีไวซ์ (Mobile device)  
เป็นต้น คณะกรรมกำรด ำเนนิกำร  ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2565  เม่ือวันที่  28  มกรำคม  พ.ศ. 2565  มีมตเิห็นชอบเปิดให้             
บริกำรเงินกู้สำมัญ-เพื่อซ้ือคอมพวิเตอร์ แลป็ท็อป แท็บเล็ต และโมบำยดีไวซ์ และเพื่ออนวุัติให้เปน็ไปตำมข้อ 12(5) และข้อ 23             
แห่งระเบียบฯ ว่ำด้วยเงินกู้สำมัญ  พ.ศ. 2559 จึงได้ออกประกำศฯ เรื่อง เงนิกู้สำมัญ-เพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ แล็ปทอ็ป แทบ็เล็ต  
และโมบำยดีไวซ์ ไว้ดงันี ้

ข้อ  1  ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด เรื่อง เงินกู้สำมัญ-เพื่อซ้ือ
คอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโมบำยดีไวซ์” 
 ข้อ  2   ประกำศนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ี  1 เดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3   หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ ให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดดังนี้ 
3.1 คณุสมบัติผู้กู ้         :   (1) ต้องเป็นสมำชิกติดต่อกันเป็นเวลำไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับตำมจ ำนวนงวดกำรส่งค่ำหุ้น) 
                                   (2) ต้องเป็นพนักงำนประจ ำ หรือพนักงำนสัญญำจ้ำง (คงเหลืออายสุัญญาไม่น้อยกว่า 12 งวด) 
3.2 วัตถุประสงค์          :   เพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ (Desktop computer) แล็ปทอ๊ปคอมพิวเตอร ์(Laptop computer) แท็บแล็ต  
                                  คอมพิวเตอร์ (Tablet computer) และโมบำยดีไวซ์ (Mobile device) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
                                  ของสมำชิก คู่สมรส และบุตรของสมำชิก  
3.3 วงเงินกู ้               :   ขั้นต่ ำ 10,000 บำท และสูงสุดไม่เกนิ 50,000 บำท ให้สิทธิการกู้คนละ 1 ครั้ง 
                                  เงินกู้ตำมประกำศนี้  รวมกับเงนิกู้สำมัญทุกประเภทที่ยกร่ำงตำมข้อ 29 แหง่ระเบียบฯ ว่ำด้วย 
                                  เงินกู้สำมัญพ.ศ. 2554  และเงนิกู้สำมัญทุกประเภทที่ยกร่ำงตำมข้อ 23 แหง่ระเบียบฯ ว่ำด้วยเงนิกู้สำมัญ  
                                  พ.ศ. 2559  เงินกู้รวมกนัต้องไม่เกิน 3,000,000 บำท 
3.4 การผอ่นช าระ        :  - ให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจำกเงินได้ ณ ที่จ่ำย เป็นระยะเวลำไม่เกนิ 48 งวด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอำยุ 60 ปี  
                                   หรือไม่เกินอำยุงำนที่เหลืออยู่ (กรณไีด้ท ำงำนหลังเกษียณอำยุงำนต่อเนื่อง) แต่ต้องไม่เกินอำยุ 65 ปี 

- กำรส่งคืนเงนิกู้มี 2 แบบ ให้เลือกส่งคนืแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
                                      (1) ส่งคืนต้นเงินเท่ำกันทกุงวดและช ำระดอกเบี้ยต่ำงหำก 
                                  (2) ส่งคืนต้นเงินพรอ้มดอกเบี้ยเท่ำกนัทุกงวด 
3.5 หลักประกัน          :   เป็นสมำชิกที่มีอำยุกำรเป็นสมำชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึน้ไป (นับตำมจ ำนวนงวดกำรสง่ค่ำหุน้) และต้องเป็นไป 
                                 ตำมหลักเกณฑ์ดังนี ้

(1) เป็นพนกังำนประจ ำอย่ำงนอ้ย 1 รำย  
(2) มีเงินได้รำยเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่ำ 2,000 บำท 
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(3) สิทธิกำรค้ ำประกันของสมำชิกรำยใดรำยหนึ่งต้องไม่เกนิ 8,000,000 บำท 
(4) กรณีที่สหกรณ์ฯ ทรำบข่ำวหรือมขี้อมูลหรือสืบทรำบว่ำผู้ค้ ำประกนัอยู่ระหว่ำงกำรขอลำออก หรือ    

ลำงำนค่อนข้ำงมำก  และคำดว่ำจะลำออกจำกงำนในภำยหลัง  คณะกรรมกำรเงินกู้มีอ ำนำจวินิจฉยั 
ท่ีจะชะลอหรือไม่อนุมัติกำรค้ ำประกันเงนิกู้ หรอืให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ ำประกัน  หรอืไม่อนุมัติเงินกู้   
และกำรวินิจฉัยชี้ขำดดังกล่ำวถือเป็นอันสิน้สุด 

(5) กรณีที่สมำชิกผู้ค้ ำประกันรำยใด มีวงเงินสิทธกิำรค้ ำประกันคงเหลอืน้อยกว่ำ 200,000 บำท                      
ให้เพิ่มผู้ค้ ำประกันอีก 1 รำย 

(6) ผู้มีอ ำนำจอนุมัติเงินกู้ตำมประกำศนี้ มีสิทธิและอ ำนำจในกำรเรียกให้มีผู้ค้ ำประกันเพิ่ม หำกเห็นว่ำ 
กำรกู้ของสมำชิกผู้กู้มีควำมเสี่ยง หรือผู้ค้ ำประกันบำงรำยมีควำมเสี่ยงในกำรค้ ำประกนั รวมถงึมี
อ ำนำจในกำรเรียกให้มีกำรเปลี่ยนแปลงผูค้้ ำประกนั หำกเงินกู้รำยใดมีหลักประกันบกพร่อง หำก               
ผู้ค้ ำประกันรำยใดมีหลักประกันบกพร่อง และหำกสมำชิกผู้กู้มคีวำมจ ำเป็นจะขอเปลี่ยนแปลง                    
ผู้ค้ ำประกันก็ย่อมท ำได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจำกผู้มีอ ำนำจอนุมัติเงินกู้ตำมประกำศนีก้่อน 

3.6 เงินได้คงเหลือสุทธิ     :    หลังหกัค่ำใช้จ่ำยทุกรำยกำรแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  
                                      (สหกรณไ์ม่ค ำนวณสิทธกิำรกู้โดยหักกลบหนี้ประเภททุกประเภท) 
3.7 อัตราดอกเบีย้           :     เป็นไปตำมประกำศฯ เรื่อง อัตรำดอกเบี้ยเงินให้กูข้องสหกรณ์ฯ ขณะออกประกาศนี้เท่ากับ 4.50%  
                                     ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) กรณีรบัเงินกู้แล้ว ผู้กู้ไม่ด าเนินการตามเง่ือนไขข้อ 3.9(4)  
                                     อัตราดอกเบี้ย ปรับเพ่ิมเป็น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไป บวก ห้า ต่อปี (ขณะนี้เท่ากับ 
                                     11.65% ต่อปี) 
3.8 เอกสาร หลักฐาน      :   (1) เอกสำร หลักฐำน ตำมที่ระบุในค ำขอกูเ้งิน 
    ประกอบการยื่นกู ้          (2) ใบเสนอรำคำ หรือเอกสำรที่แสดงค่ำใช้จ่ำย 
                                    (3) ใบเสร็จรับเงนิ เอกสำรอื่นที่แสดงกำรจ่ำยเงิน หรือหลักฐำนกำรจ่ำยเงินอื่นที่แสดงว่ำได้ซ้ือสินค้ำจริง 
                                        ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสำร หลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงวันที่จ่ำยเงนิ (กรณีจ่ำยเงนิ 
                                        เรียบร้อยแล้ว) นับถงึวันยื่นค ำขอกู้เงิน ต้องมีระยะเวลำไม่เกิน 30 วัน เว้นแต่ ผู้กู้ที่ได้ด ำเนนิกำร 
                                       ตำมวัตถุประสงค์ขอ้ 3.2 ก่อนประกำศนี้มีผลบังคับใช้ (ต้ังแตว่ันที่ 1 มกรำคม 2565) ให้ใช้สทิธิ                    
                                       กู้เงนินี้ได้ และต้องมีเอกสำรประกอบตำมข้อ 3.8(1) และ 3.8(3) ครบถว้น 
3.9 การยื่นกู้ การรับ       :   (1) ผู้กู้ต้องย่ืนค ำขอกู้พร้อมเอกสำรตำมที่ก ำหนด 
    เงินกู้ และเง่ือนไข          (2) ผู้กู้ต้องรับเงินกู้ภำยใน 30 วัน นับแต่วันอนุมัติเงนิกู้ 
    อื่นๆ                          (3) ในวันท ำสัญญำกูเ้งินและรับเงินกู้ ให้ช ำระเงินมัดจ ำ 500 บำท เว้นแต่ผู้กูไ้ด้จ่ำยเงินเพื่อกำรนีไ้ปแล้ว 
                                        ให้รับเงนิกู้โดยไม่ต้องจ่ำยเงินมัดจ ำ และไม่ต้องแสดงหลกัฐำนตำมข้อ (4) 
                                    (4) เม่ือรับเงินกูแ้ล้ว ให้ผูกู้้น ำเอกสำรที่เกี่ยวขอ้งตำมข้อ 3.8(3) ซ่ึงแสดงถึงกำรใช้จ่ำย/กำรซ้ือสินค้ำ 
                                        ตำมวัตถุประสงค์ และต้องสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์ กรณนี ำหลักฐำนเป็นบิลเงินสดมำแสดง  
                                        จะต้องมีตรำประทับของสถำนทีน่ั้น ๆ มำแสดงต่อสหกรณ์ภำยใน 30 วัน นบัแตว่ันรับเงิน 
                                        หำกหลักฐำนที่น ำมำแสดงไม่สมเหตุสมผลกับวัตถปุระสงค์ หรือไม่แสดงภำยในเวลำท่ีก ำหนด  
                                        สหกรณ์ฯ จะปรับดอกเบี้ยเปน็อตัรำตำมข้อ 3.7 ทันทีโดยไม่อนญุำตให้ขยำยเวลำแสดงหลกัฐำน 
                                        เพิ่มเติมอีก และจะไม่คืนเงินมัดจ ำ โดยให้ถือเป็นรำยได้ของสหกรณ์ฯ 
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    ข้อ 4  การพิจารณาและการอนุมัติเงินกู ้มอบประธำนกรรมกำร รองประธำนกรรมกำร คนที่ 1 และผู้จัดกำร  
จ ำนวน 2 ใน 3 เปน็ผู้มีอ ำนำจพิจำรณำอนุมัติเงินกู้นี้ ภำยในเวลำ 3 วันท ำกำร 
 ข้อ 5  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อืน่ๆ ให้เป็นไปตำมระเบียบฯ ว่ำดว้ยเงินกู้สำมัญ 
           ข้อ 6  สมำชิกต้องถือปฏิบัติตำมระเบียบฯ ประกำศฯ และมติของสหกรณ์ฯ อย่ำงเครง่ครัด 
 ข้อ 7  ก าหนดให้ยื่นค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565   
           ข้อ 8  กรณีที่มีปัญหำหรือข้อขัดแยง้ใดในกำรด ำเนินกำรตำมประกำศฯ ให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรมีอ ำนำจในกำรวินิจฉยั 
ชี้ขำด ภำยใต้ขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมวัตถุประสงค์ของสหกรณฯ์  
                 
    ประกำศ ณ วันที่  31  มกรำคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

           (นำงกำญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
                   ประธำนกรรมกำร 

                สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จ ำกัด 
 
 

หมายเหตุ  ค ำนิยำม ได้แก่ พนักงำนประจ ำ พนักงำนสัญญำจ้ำง ไม่เกินอำยุงำนที่เหลอือยู่ อำยุกำรเป็นสมำชิก ให้เป็นไป
ตำมประกำศฯ ครั้งที่ 71/2563 เรื่อง กำรให้บรกิำรเงินกู้สำมัญทัว่ไป ลงวันที่ 28 สงิหำคม พ.ศ. 2563 


