
    
 

 
    
  

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 40/2565 

เรื่อง  เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 
……………………………………. 

 
 เพื่อให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนและขาดสภาพคล่องในการใช้จ่ายจากค่าครองชีพทีเ่พิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) และช่วยเหลือใหแ้ก่สมาชิกที่ต้องการสร้างรายได้จากอาชีพเสริม ตลอดจนเพื่อน าไป
ช าระหนี้สถาบันการเงนิต่าง ๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงซึ่งส่งผลต่อเงินได้คงเหลือในการด ารงชีพ คณะกรรมการด าเนินการ ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2565  เม่ือวนัที่ 28 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565  มีมตเิห็นชอบเปิดให้บรกิารเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 และเพื่อ               
อนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5) และข้อ 23  แหง่ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ  จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง โครงการเงินกู้สามัญดอกเบีย้
พิเศษ 1/2565 ไว้ดังนี ้

ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้สามัญต้านภัยCovid-19” 
 ข้อ  2   ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ี  1  มีนาคม พ.ศ.  2565  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3   หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
(1) คุณสมบัติผู้กู ้          (1.1) 

(1.2) 
ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับตามจ านวนงวดการส่งค่าหุ้น) 
ต้องเป็นพนักงานประจ า หรือพนักงานสัญญาจ้าง (คงเหลืออายุสัญญาไม่น้อยกว่า 12 งวด) 

(2) วงเงินกู ้                (2.1) 
 
 
 
(2.2) 
 
(2.3) 

ขั้นต่ า 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท  เงินกู้ตามประกาศน้ี  รวมกับเงินกู้สามัญทุกประเภท               
ท่ียกร่างตามข้อ 29 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 2554  และข้อ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ              
พ.ศ. 2559  เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท  (การค านวณไม่หักกลบเงินกู้ทุกประเภท เว้นแต่เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป และเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤติ Covid-19) 
วงเงินตาม (2.1) ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นรวมเงินฝากออมทรัพย์วันเกิด และออมทรัพย์เกษียณสุขใจ เป็นไปตาม
ประกาศฯ การให้บริการเงินกู้สามัญท่ัวไปโดยอนุโลม 
ณ ขณะใดขณะหน่ึงมีเงินกู้ตามประกาศฯ น้ี ได้ 1 สัญญา  กรณีมีหน้ีเงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 เดิม  
จะต้องหักกลบหน้ีเดิม  และรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า 100,000 บาท  (เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 ใหม่  ลบ 
เงินกู้สามัญต้านภัย Covid-19 เดิม) 

(3) การผ่อนช าระ         (3.1) 
 
(3.2) 

ให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ท่ีจ่าย เป็นระยะเวลาไม่เกิน 72 งวด ท้ังนี้ ต้องไม่เกินอายุ 60 ปี หรือไม่เกิน
อายุงานท่ีเหลืออยู่ (กรณีได้ท างานหลังเกษียณอายุงานต่อเนื่อง) แต่ต้องไม่เกินอายุ 65 ปี 
การส่งคืนเงินกู้มี 2 แบบ ให้เลือกส่งคืนแบบใดแบบหน่ึง ดังน้ี 
(3.2.1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวดและช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
(3.2.2) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 

(4) หลักประกัน           (4.1)  
 
 
 
(4.2) 
(4.3) 

เป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (นับตามจ านวนงวดการส่งค่าหุ้น) และต้องเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
(4.1.1)  กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 150,000 บาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 1 ราย 
(4.1.2)  กรณีวงเงินกู้เกินกว่า 150,000 บาท ต้องมีสมาชิกเป็นผู้ค้ าประกันอย่างน้อย 2 ราย 
มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
สิทธิการค้ าประกันของสมาชิกรายใดรายหน่ึงต้องไม่เกิน 8,000,000 บาท    

 
/(4.5)... 
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 (4.4) 

 
 
 
(4.5) 
 
(4.6) 

กรณีท่ีสหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางาน
ค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะลาออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัยท่ีจะชะลอ                  
หรือไม่อนุมัติการค้ าประกันเงินกู้ หรือให้เปล่ียนแปลงผู้ค้ าประกัน หรือไม่อนุมัติเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาด
ดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
กรณีท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธิการค้ าประกันคงเหลือน้อยกว่า 200,000 บาท                                   
ให้เพ่ิมผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามประกาศน้ี มีสิทธิและอ านาจในการเรียกให้มีผู้ค้ าประกันเพิ่ม หากเห็นว่า 
การกู้ของสมาชิกผู้กู้มีความเสี่ยง หรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน รวมถึงมีอ านาจ                 
ในการเรียกให้มีการเปล่ียนแปลงผู้ค้ าประกัน หากเงินกู้รายใดมีหลักประกันบกพร่อง หากผู้ค้ าประกันรายใด                
มีหลักประกันบกพร่อง และหากสมาชิกผู้กู้มีความจ าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันก็ย่อมท าได้ แต่ต้องได้รับ
อนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามประกาศน้ีก่อน 

(5) เงินได้คงเหลือสุทธิ       หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
(6) อัตราดอกบี้ย             เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ของสหกรณ์ฯ ขณะออกประกาศนี้เท่ากับ 5.00% ต่อปี  

(ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)  
(7) การอนุมัติเงินกู้  มอบประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนท่ี 1 และผู้จัดการ จ านวน 2 ใน 3 เป็นผู้มีอ านาจพิจารณา

อนุมัติเงินกู้น้ี ภายในเวลา 3 วันท าการ 
 
 ข้อ 4  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อืน่ ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ 
           ข้อ 5  สมาชิกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศฯ และมติของสหกรณ์ฯ อย่างเครง่ครัด 
 ข้อ 6  ก าหนดให้ยื่นค าขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
           ข้อ 7  กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแยง้ใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉยั 
ชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณฯ์  
                 
    ประกาศ ณ วันที่  1  มีนาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 

           (นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
                   ประธานกรรมการ 

                สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 


