
 
 

 

 
ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด 

ที่  50/2564 

เรื่อง  เงินกูพิเศษเพ่ือการปรับปรุงหน้ี 

………………………………………….. 

                      

                  เพ่ือความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน กับเพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามระเบียบสหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด วาดวยเงินกูพิเศษ พ.ศ. 2554 ขอ 12(5) คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 25 ในการประชุม

ครั้งที่ 7/2564  เม่ือวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564  เห็นชอบใหปรับแกไขขอ 7  โดยยกเลิกประกาศฯ ท่ี 4/2564 เรื่อง เงินกู

พิเศษเพ่ือการปรับปรุงหนี้  และไดออกประกาศดังนี้  

                     ขอ 1  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด เรื่อง เงินกูพิเศษ

เพ่ือการปรับปรุงหนี้” 

                     ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันที่มีมติเปนตนไป 

                     ขอ 3  วัตถุประสงคของการใหบริการเงินกูพิเศษเพ่ือการปรับปรุงหนี้ มีดังนี้ 

                              (1) เพ่ือชวยเหลือ บรรเทาความเดือดรอนจากภาระหนี้ในระบบของสมาชิก 

                              (2) เพ่ือชวยเหลือสมาชิกที่รับภาระหนี้อันเนื่องจากการค้ําประกันหนี้เงินกู 

                     ขอ 4  การใหบริการเงินกูตามประกาศนี้ ใหเพ่ือสมาชิกและคูสมรสเทาน้ัน  และกําหนดใหสําหรับหนี้

ดังตอไปนี้ 

                              (1) เปนหน้ีที่มีอยูกับสหกรณฯ  และหรือเปนหน้ีที่รับภาระอันเน่ืองจากการค้ําประกันเงินกู 

สมาชิกรายอื่น 

                              (2) เปนหน้ีที่มีอยูกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  และสถาบันการเงินอื่นที่มีหลักฐานตรวจสอบได 

รวมหน้ีบัตรเครดิต  แตไมรวมหน้ีนอกระบบ 

                     ขอ 5  สมาชิกที่ประสงคจะใชบริการเงินกูตามประกาศนี้ จะตองเปนไปตามกําหนดดังนี้ 

                              (1) มีอายุการเปนสมาชิกต้ังแต 96 เดือน (8 ป) ข้ึนไป 

                              (2) มีความต้ังใจ สมัครใจและยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศนี้ 

                              (3) มีความซ่ือสัตย สุจริต และใหความรวมมือกับสหกรณฯ ดวยดี 

                              (4) เปนสมาชิกที่มีภาระหนี้ซ่ึงกระทบกับรายได  และการดํารงชีพ เม่ือคํานวณสิทธิการกูแลว           

ไมมีสิทธิหรือไมสามารถกูเงินประเภทอื่นกับสหกรณฯ ได  

                              (5) เปนสมาชิกที่ไมไดเปนผูค้ําประกันเงินกูประเภทน้ีของผูกูรายอื่น  

                     ขอ 6  วงเงินกู จํานวนเงินกูเพ่ือการปรับปรุงหนี้ กําหนดใหไมเกินภาระหน้ีตนเงินที่คงเหลือรวมดอกเบี้ย

ที่คงคางและคาเบี้ยประกันชีวิต แตตองไมเกิน 3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน) 

                     จํานวนเงินกูตามวรรคหนึ่ง ใหรวมเงินกูพิเศษเพ่ือการอื่น ๆ ตามระเบียบฯ ดวย ไดแก เงินกูพิเศษ         

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหรือเพ่ือการอื่น ๆ ที่อาจกําหนดขึ้นภายหนา 
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                     ขอ 7  การสงคืนเงินกูและระยะเวลาการชําระคืนเงินกูตามประกาศนี้ กําหนดใหสงคืนโดยวิธี                       

หักจากเงินไดรายเดือน ณ ที่จาย  และหรือหักจากบัญชีเงินฝาก ทุกงวดเดือน เปนจํานวนกี่งวด  ใหเปนดุลยพินิจของ

คณะกรรมการดําเนินการพิจารณาเปนราย ๆ ไป แตทั้งนี้ใหชําระเสร็จส้ินภายในอายุไมเกิน 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  โดยใหเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ-

ดําเนินการ    

                    ขอ 8  อัตราดอกเบี้ย ใหเปนไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินใหกู 

                    ขอ 9  หลักประกัน เปนอสังหาริมทรัพย ไดแก ที่ดินวางเปลา ที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 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 สําหรับหลักประกันเปนที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

และหรือหองชุด 

                    หลักประกันตามวรรคหนึ่ง หากไมไดเปนกรรมสิทธิ์ของสมาชิกผูกู หรือมีผูถือกรรมสิทธิ์รวม  ตองจัดให

เจาของกรรมสิทธ์ิกูรวมในฐานะสมาชิกสมทบ  

                    คณะกรรมการดําเนินการ มีสิทธิเรียกหลักประกันเพ่ิมนอกเหนือจากเกณฑขางตน หากเห็นวา การกูของ  

ผูกูมีความเส่ียง และหรือหลักประกันที่เสนอมีความเส่ียงในการค้ําประกัน เพ่ือความเหมาะสม และเปนประโยชนกับ

สหกรณฯ 

                    ขอ 10 การอนุมัติเงินกู ใหคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูพิจารณาอนุมัติเงินกูตามประกาศฉบับนี้      

โดยใหผานการพิจารณาจากคณะกรรมการเงินกู 

 

/3 ขอ 11 การย่ืนกู... 



 3 

                    ขอ 11 การยื่นกู การรับเงินกู   

                             (1) ผูกูย่ืนคําขอกูพรอมเอกสารประกอบ และเอกสาร หลักฐานแสดงการเปนหนี้จากมหาวิทยาลัย    

วลัยลักษณ และหรือสถาบันการเงินอื่น 

                             (2) กรณีผูกูประสงคจะใชรายไดอื่นประกอบการพิจารณาเงินกูนี้ กําหนดใหแนบเอกสารหรือ

หลักฐานการย่ืนภาษีเงินไดยอนหลังอยางนอย 1 ป 

                             (3) เม่ือไดรับอนุมัติเงินกู ผูกูตองทํานิติกรรมสัญญาเงินกูภายใน 30 วัน นับต้ังแตวันอนุมัติเงินกู 

                             (4) ในวันทํานิติกรรมสัญญากูเงินและรับเงินกู ใหผูกูชําระหน้ีเงินกูสถาบันการเงินอื่นตามที่ได

แจงทันที และใหแสดงหลักฐานการชําระเงินดังกลาวภายในวัน เวลาที่สหกรณฯ กําหนด 

                      ในการชําระหนี้สถาบันการเงินอื่นตาม (3) สหกรณฯ อาจเปนผูชําระเงินใหสมาชิกเองก็ได 

                     ขอ 12 เงื่อนไขอื่น ๆ สมาชิกผูขอใชบริการเงินกูตามประกาศนี้ จะตองยินยอมและปฏิบัติตามท่ีกําหนด

ดังนี้ 

                              (1) ตองพรอมและยินยอมใหความรวมมือกับสหกรณฯ ในการปฏิบัติตามประกาศนี้ 

                              (2) ตองเขารวมโครงการประกันเงินกู (ทําประกันชีวิต) และใหหักเงินคาเบี้ยประกันชีวิตจาก

เงินกูน้ี 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 และคณะกรรมการ-

ดําเนินการ  กรณีที่ฝายจัดการ และคณะกรรมการประสงคขอขอมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา 

                              (4) ตองทําหนังสือยินยอมใหสหกรณฯ หักเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนที่ไดรับประจําปเพ่ือ              

ชําระหน้ีเงินกูตามประกาศน้ี 

                              (5) ระหวางที่อยูในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ จะตองไมกอหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงินภายนอก    

อื่น ๆ อีก เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการ 

                              (6) ระหวางที่อยูในระยะเวลาการปรับปรุงหนี้ สมาชิกจะใชสิทธิขอกูเงินประเภทอื่นกับสหกรณฯ      

จะตองผอนชําระหนี้เงินกูตามประกาศนี้อยางนอย 25 % ของตนเงนิกูตามสัญญากูเงิน หรือผอนชําระเงินกูน้ีมาแลว      

ไมนอยกวา 5 ป และตองไดรับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอน เวนแตเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน และหรือ

เงินกูพิเศษหมุนเวียนที่ใชหุนเปนประกัน กําหนดใหใชสิทธิกูได จํานวนเงินกูรวมไมเกิน 50,000 บาท (หาหม่ืนบาทถวน) 

และเงินไดคงเหลือสุทธิตองเปนไปตามเกณฑของเงินกูนั้น 
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                              (7) กรณีผูกูใชสิทธิกูเงินสามัญทั่วไป หรือใชสิทธิกูเงินสามัญอื่นที่คณะกรรมการดําเนินการ          

อาจกําหนดขึ้นในภายหนาและเปนเงินกูที่คณะกรรมการดําเนินการกําหนดใหนําไปชําระหนี้เงินกูนี้ ใหนําเงินกูดังกลาว              

หักกลบหนี้เงินกูตามประกาศนี้  

                     ขอ 13 กรณีที่สมาชิกผูกูซ่ึงไดรับเงินกูตามประกาศนี้ ไมปฏิบัติตามขอตกลงหรือเง่ือนไขตามที่สหกรณฯ 

กําหนด จะไมไดรับสิทธิกูเงินอื่นและหรือเงินกูโครงการอื่นที่สหกรณฯ กําหนดขึ้นภายหนา 

                     ขอ 14 กรณีที่ประกาศนี้มิไดกําหนดความเรื่องใดไว หรือไมเปนไปตามที่กําหนด ใหเปนดุลยพินิจของ

คณะกรรมการดําเนินการ และในกรณีที่มีปญหา หรือขอขัดแยงใดในการดําเนินการตามประกาศ ใหคณะกรรมการ-

ดําเนินการ มีอํานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด 

  

                  ประกาศ ณ วันที่  26  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

 

 

(อาจารย ดร.อัตนันท  เตโชพิศาลวงศ) 

ประธานกรรมการ 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จํากัด 


