ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด
ที่ 50/2564
เรื่อง เงินกูพิเศษเพื่อการปรับปรุงหนี้
…………………………………………..
เพื่อความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กับเพื่ออนุวัติใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด วาดวยเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2554 ขอ 12(5) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 เห็นชอบใหปรับแกไขขอ 7 โดยยกเลิกประกาศฯ ที่ 4/2564 เรื่อง เงินกู
พิเศษเพื่อการปรับปรุงหนี้ และไดออกประกาศดังนี้
ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด เรื่อง เงินกูพิเศษ
เพื่อการปรับปรุงหนี้”
ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันที่มีมติเปนตนไป
ขอ 3 วัตถุประสงคของการใหบริการเงินกูพิเศษเพื่อการปรับปรุงหนี้ มีดังนี้
(1) เพื่อชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนจากภาระหนี้ในระบบของสมาชิก
(2) เพื่อชวยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้ําประกันหนี้เงินกู
ขอ 4 การใหบริการเงินกูตามประกาศนี้ ใหเพื่อสมาชิกและคูสมรสเทานั้น และกําหนดใหสําหรับหนี้
ดังตอไปนี้
(1) เปนหนี้ที่มีอยูกับสหกรณฯ และหรือเปนหนี้ที่รับภาระอันเนื่องจากการค้ําประกันเงินกู
สมาชิกรายอื่น
(2) เปนหนี้ที่มีอยูกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และสถาบันการเงินอื่นที่มีหลักฐานตรวจสอบได
รวมหนี้บัตรเครดิต แตไมรวมหนี้นอกระบบ
ขอ 5 สมาชิกที่ประสงคจะใชบริการเงินกูตามประกาศนี้ จะตองเปนไปตามกําหนดดังนี้
(1) มีอายุการเปนสมาชิกตั้งแต 96 เดือน (8 ป) ขึ้นไป
(2) มีความตั้งใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้
(3) มีความซื่อสัตย สุจริต และใหความรวมมือกับสหกรณฯ ดวยดี
(4) เปนสมาชิกที่มีภาระหนี้ซึ่งกระทบกับรายได และการดํารงชีพ เมื่อคํานวณสิทธิการกูแลว
ไมมีสิทธิหรือไมสามารถกูเงินประเภทอื่นกับสหกรณฯ ได
(5) เปนสมาชิกที่ไมไดเปนผูค้ําประกันเงินกูประเภทนี้ของผูกูรายอื่น
ขอ 6 วงเงินกู จํานวนเงินกูเพื่อการปรับปรุงหนี้ กําหนดใหไมเกินภาระหนี้ตนเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ย
ที่คงคางและคาเบี้ยประกันชีวิต แตตองไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)
จํานวนเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหรวมเงินกูพิเศษเพื่อการอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ดวย ไดแก เงินกูพิเศษ
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหรือเพื่อการอื่น ๆ ที่อาจกําหนดขึ้นภายหนา
2 ขอ 7...

2
ขอ 7 การสงคืนเงินกูและระยะเวลาการชําระคืนเงินกูตามประกาศนี้ กําหนดใหสงคืนโดยวิธี
หักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จาย และหรือหักจากบัญชีเงินฝาก ทุกงวดเดือน เปนจํานวนกี่งวด ใหเปนดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนราย ๆ ไป แตทั้งนี้ใหชําระเสร็จสิ้นภายในอายุไมเกิน 60 ป โดยวิธีการสงคืนเงินกู
กําหนดใหสงคืนวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
(1) สงคืนตนเงินเทากันทุกงวด และชําระดอกเบี้ยตางหาก
(2) สงคืนตนเงินพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกงวด
การสงคืนเงินกูโดยหักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จายตามวรรคหนึ่ง เงินไดคงเหลือสุทธิ หลังจากหัก
คาใชจายทุกรายการแลว จะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิไมนอยกวา 500 บาท (หารอยบาทถวน)
การกําหนดวิธีสงคืนเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหพิจารณาการสงคืนโดยหักจากเงินไดรายเดือนเปนลําดับแรก
หากเงินไดคงเหลือสุทธิเปนไปตามความวรรคสอง กําหนดใหสงโดยหักจากเงินไดรายเดือนวิธีเดียว
กรณีเงินไดคงเหลือสุทธิไมเปนไปตามความวรรคสอง นอกจากกําหนดใหสงหักจากเงินไดรายเดือนแลว
อาจกําหนดใหหักจากบัญชีเงินฝากที่ผูกูมีกับสหกรณอีกทางหนึ่งดวย โดยใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
พิจารณาเปนราย ๆ ไป ตามวิธีการที่สหกรณกําหนด และตอไปภายหนา หากผูกูมีรายไดเพียงพอ สามารถหักจากเงินได
รายเดือน ณ ที่จายได อาจกําหนดใหสงคืนเงินกูโดยหักจากเงินได ณ ที่จาย โดยใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ
ขอ 8 อัตราดอกเบี้ย ใหเปนไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู
ขอ 9 หลักประกัน เปนอสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินวางเปลา ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง หรือหองชุด
จดทะเบียนจํานองเปนประกันเต็มวงเงินกู และใหเปนไปตามที่กําหนดดังนี้
(1) กรรมสิทธิ์ของบุคคลดังนี้
(ก) กรรมสิทธิ์ของสมาชิกผูกู คูสมรส บิดาของผูกู มารดาของผูกู และหรือ
(ข) กรรมสิทธิ์รวมของบุคคลตามขอ (ก)
(2) อัตราสวนวงเงินกูตอราคาประเมิน ใหเปนไปตามที่กําหนดดังนี้
(ก) กูไดไมเกินรอยละ 65 ของราคาประเมิน สําหรับหลักประกันเปนที่ดินวางเปลาไมได
ทําประโยชน
(ข) กูไดไมเกินรอยละ 85 ของราคาประเมิน กรณีทําประกันชีวิต สําหรับหลักประกันเปน
ที่ดินวางเปลาที่มีการทําประโยชน
(ค) กูไดไมเกินรอยละ 95 ของราคาประเมิน สําหรับหลักประกันเปนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
และหรือหองชุด
หลักประกันตามวรรคหนึ่ง หากไมไดเปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผูกู หรือมีผูถือกรรมสิทธิ์รวม ตองจัดให
เจาของกรรมสิทธิ์กูรวมในฐานะสมาชิกสมทบ
คณะกรรมการดําเนินการ มีสิทธิเรียกหลักประกันเพิ่มนอกเหนือจากเกณฑขางตน หากเห็นวา การกูของ
ผูกูมีความเสี่ยง และหรือหลักประกันที่เสนอมีความเสี่ยงในการค้ําประกัน เพื่อความเหมาะสม และเปนประโยชนกับ
สหกรณฯ
ขอ 10 การอนุมัติเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูพิจารณาอนุมัติเงินกูตามประกาศฉบับนี้
โดยใหผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู
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ขอ 11 การยื่นกู การรับเงินกู
(1) ผูกูยื่นคําขอกูพรอมเอกสารประกอบ และเอกสาร หลักฐานแสดงการเปนหนี้จากมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ และหรือสถาบันการเงินอื่น
(2) กรณีผูกูประสงคจะใชรายไดอื่นประกอบการพิจารณาเงินกูนี้ กําหนดใหแนบเอกสารหรือ
หลักฐานการยื่นภาษีเงินไดยอนหลังอยางนอย 1 ป
(3) เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู ผูกูตองทํานิติกรรมสัญญาเงินกูภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันอนุมัติเงินกู
(4) ในวันทํานิติกรรมสัญญากูเงินและรับเงินกู ใหผูกูชําระหนี้เงินกูสถาบันการเงินอื่นตามที่ได
แจงทันที และใหแสดงหลักฐานการชําระเงินดังกลาวภายในวัน เวลาที่สหกรณฯ กําหนด
ในการชําระหนี้สถาบันการเงินอื่นตาม (3) สหกรณฯ อาจเปนผูชําระเงินใหสมาชิกเองก็ได
ขอ 12 เงื่อนไขอื่น ๆ สมาชิกผูขอใชบริการเงินกูตามประกาศนี้ จะตองยินยอมและปฏิบัติตามที่กําหนด
ดังนี้
(1) ตองพรอมและยินยอมใหความรวมมือกับสหกรณฯ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้
(2) ตองเขารวมโครงการประกันเงินกู (ทําประกันชีวิต) และใหหักเงินคาเบี้ยประกันชีวิตจาก
เงินกูนี้ สําหรับทุนประกัน ระยะเวลาการทําประกัน ใหเปนไปตามที่กําหนดดังนี้
(2.1) กรณีที่ไมมีเงินกูใดเขารวมโครงการประกันเงินกู กําหนดใหทําทุนประกันเทากับจํานวน
เงินกู
(2.2) กรณีใชเงินกูนี้ไปชําระหนี้เงินกูอื่นที่มีกับสหกรณ และไดเขารวมโครงการประกันเงินกูนั้น
อยูแลว ใหทําประกันในสวนตาง และอนุญาตใหเลือกทําประกันสวนตางกับบริษัทอื่นได โดยไมจําเปนตองเปนบริษัทเดิมที่
ไดทําไวแลว
(2.3) ระยะเวลาการทําประกันเทากับระยะเวลาการสงคืนเงินกู เวนแต กรณีที่ผูกูสงคืนเงินกู
เกินอายุ 60 ป กําหนดใหทําประกันไมนอยกวาอายุ 60 ป
(2.4) การทําประกัน ถาไมเปนไปตามที่กําหนดขางตน หรือไมทําประกัน ใหนําเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนราย ๆ ไป
(3) ตองพรอมและยินยอมใหขอมูลตอฝายจัดการ คณะกรรมการเงินกู และคณะกรรมการดําเนินการ กรณีที่ฝายจัดการ และคณะกรรมการประสงคขอขอมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
(4) ตองทําหนังสือยินยอมใหสหกรณฯ หักเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ไดรับประจําปเพื่อ
ชําระหนี้เงินกูตามประกาศนี้
(5) ระหวางที่อยูในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ จะตองไมกอหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงินภายนอก
อื่น ๆ อีก เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ
(6) ระหวางที่อยูในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ สมาชิกจะใชสิทธิขอกูเงินประเภทอื่นกับสหกรณฯ
จะตองผอนชําระหนี้เงินกูตามประกาศนี้อยางนอย 25 % ของตนเงินกูตามสัญญากูเงิน หรือผอนชําระเงินกูนี้มาแลว
ไมนอยกวา 5 ป และตองไดรับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน เวนแตเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน และหรือ
เงินกูพิเศษหมุนเวียนที่ใชหุนเปนประกัน กําหนดใหใชสิทธิกูได จํานวนเงินกูรวมไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน)
และเงินไดคงเหลือสุทธิตองเปนไปตามเกณฑของเงินกูนั้น
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(7) กรณีผูกูใชสิทธิกูเงินสามัญทั่วไป หรือใชสิทธิกูเงินสามัญอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการ
อาจกําหนดขึ้นในภายหนาและเปนเงินกูที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหนําไปชําระหนี้เงินกูนี้ ใหนําเงินกูดังกลาว
หักกลบหนี้เงินกูตามประกาศนี้
ขอ 13 กรณีที่สมาชิกผูกูซึ่งไดรับเงินกูตามประกาศนี้ ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเงื่อนไขตามที่สหกรณฯ
กําหนด จะไมไดรับสิทธิกูเงินอื่นและหรือเงินกูโครงการอื่นที่สหกรณฯ กําหนดขึ้นภายหนา
ขอ 14 กรณีที่ประกาศนี้มิไดกําหนดความเรื่องใดไว หรือไมเปนไปตามที่กําหนด ใหเปนดุลยพินิจของ
คณะกรรมการดําเนินการ และในกรณีที่มีปญหา หรือขอขัดแยงใดในการดําเนินการตามประกาศ ใหคณะกรรมการดําเนินการ มีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
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