
 
 
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 16/2566 

               เรื่อง  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ช้อปดีมีคืน 2566  WUsavings  
………………….………………….… 

 

                    เพื่อตอบสนองนโยบายรฐั  กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองไทย และให้สมาชิกมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่ 
และได้รับประโยชน์ด้านลดหย่อนภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา  คณะกรรมการเงนิกู้ฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2566 เม่ือวนัที่  
22 ธันวาคม พ.ศ. 2565  มีมติเหน็ชอบในหลกัการเปิดให้บริการเงนิกู้เพื่อเหตุฉกุเฉิน-ช้อปดีมีคนื 2566  WUsavings             
และตามมติวาระเวียนคณะกรรมการด าเนินการ  ครัง้ที่ ว.2/2566 (เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2565)  ก าหนดเปิดบริการเงนิกู ้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ช้อปดีมีคืน 2566 WUsavings  เพื่ออนุวัติใหเ้ป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกูเ้พือ่เหตุฉกุเฉิน  จึงได้ออก
ประกาศไว้ดังนี ้
  ข้อ 1   ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกูเ้พื่อ 
เหตุฉุกเฉนิ-ช้อปดีมีคืน 2566 WUsavings” 
                    ข้อ 2   ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  เปน็ต้นไป 
            ข้อ 3   หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี ้
3.1 คณุสมบัติผู้กู ้         :   (1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับตามจ านวนงวดการส่งค่าหุ้น) 
                                   (2) ต้องเป็นพนักงานประจ า หรือพนักงานสัญญาจ้าง 
                                       (ระยะเวลาตามสัญญาคงเหลือไม่น้อยกว่า 12 งวด) 
                                   (3) สมาชิกจะต้องไม่มีภาระหนี้เงินกู้สามัญที่เกินอายุ 60 ปี หรือไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่  
                                       (กรณีได้ท างานหลังเกษียณอายุงานต่อเนื่อง)  
 
3.2 วัตถุประสงค์          :   ซ้ือสินค้าและบรกิารตามเงื่อนไขของโครงการรฐั “ช้อปดีมีคืน 2566” เท่านั้น 
                                   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
3.3 วงเงินกู ้               :   ขั้นต่ า 3,000 บาท และสงูสุดไม่เกนิ 40,000 บาท ให้สิทธกิารกู้คนละ 1 ครั้ง 
                                  และไม่เกินมูลค่าหุ้น  
                                  การค านวณสิทธิการกู้ จะไม่มีสิทธิหักกลบหน้ีเงินกู้ทุกประเภทของสหกรณ์ฯ   
เงินได้รายเดือน  หมายถึง  เงินเดือน รวมทั้งเงินประจ าต าแหนง่วชิาการ  และค่าตอบแทนพิเศษ(ที่ได้รับเนือ่งจากวชิาชีพ) และ
หรือเงินที่จ่ายควบกับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจ า และเป็นจ านวนเงินทีแ่น่นอน ซ่ึงสมาชิกได้รับจากหนว่ยงานต้นสังกัด ทั้งนี้  
ให้รวมถึงเงินได้ทุกประเภทที่จ่ายผ่านระบบเงนิเดือนของหนว่ยงานต้นสังกัดที่มีระยะเวลาไม่แน่นอน ได้แก่ ต าแหน่งบริหาร 
(บริหารวิชาการ และบริหารจัดการ)  และต าแหน่งผู้จัดการ 
 
3.4 การผอ่นช าระ        :  ให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ทีจ่่าย การส่งคืนเงนิกู้ ก าหนดให้ผอ่นช าระเงนิกู้คนืเปน็ 
                                 รายเดือน  โดยช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวดเว้นแตง่วดสุดท้าย  และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                                 ทุกงวดเดือน ภายใน 12 งวดเดือน และไม่เกินอายุงานทีเ่หลืออยู่  (กรณีเกษียณอายุ นับถึงวัน 
                                 เกษียณอายุ) หรือไม่เกนิอายุงาน (กรณีได้ท างานหลงัเกษียณต่อเนื่อง) 
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3.5 เงินได้คงเหลือสุทธิ  :   หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว ผู้กูจ้ะต้องมีเงินไดค้งเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  
                                  (สหกรณ์ไม่ค านวณสิทธิการกู้โดยหักกลบหนีป้ระเภททุกประเภท) 
                                                                              
3.6 อัตราดอกเบีย้       :   เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กูข้องสหกรณ์ฯ  
                                  (ณ ขณะออกประกาศฉบับนี้  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รอ้ยละ 5.00 ต่อปี)  
                                 กรณีรับเงนิกู้แลว้ ผู้กูไ้ม่ด าเนินการตามเงื่อนไขข้อ 3.8(4) อัตราดอกเบีย้ ปรับเพิ่มเป็นอัตรา 
                                 ดอกเบี้ยเงนิกู้สามัญทั่วไป บวก ห้า ตอ่ปี (ณ ขณะออกประกาศฉบับนี ้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 
                                 11.65 ต่อปี) โดยจะค านวณตั้งแต่วันรบัเงินกู้ 
 
3.7 เอกสาร หลักฐาน      :   (1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  หรือส าเนาบัตรประจ าตัวพนกังานองคก์ารของรัฐ  
    ประกอบการยื่นกู ้          (2) ใบแจ้งเงนิเดือน(เดือนล่าสุด)  และเดือนมีนาคม 2563 
                                    (3) ส าเนาหนังสอืสัญญาจ้างกรณีเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
                                    (4) กรณีจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแลว้ ให้แนบส าเนาใบเสร็จรับเงินการซ้ือสินค้า 
                                        และบริการตามเงื่อนไขของโครงการรัฐ “ช้อปดีมีคืน 2566” สหกรณ์ฯ จะให้กู้ไม่เกินค่าสินค้า 
                                        และบริการเท่านัน้ 
 
3.8 การยื่นกู้ การรับ       :   (1) ผู้กู้ต้องย่ืนค าขอกู้และรบัเงนิกู้ ก าหนดเงื่อนไขดังนี้ 
     เงินกู้ และเง่ือนไข             (1.1)  กรณียื่นกู้โดยยังไม่มีส าเนาใบเสร็จรับเงนิการซ้ือสินค้าและบริการให้ยื่นกูไ้ด้ต้ังแต่  
     อื่น ๆ                                    วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  และรับเงินกู ้
                                                ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น 
                                        (1.2)  กรณียื่นกู้พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินการซ้ือสินค้าและบริการให้ยื่นกู้ได้ต้ังแต ่
                                                วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2566  สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และรับเงินกู ้
                                                ภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566 เท่านั้น   
                                    (2) ในวันท าสัญญากูเ้งินและรับเงินกู้ ให้ช าระเงินมัดจ า 500 บาท เว้นแต่ผู้กู้ได้จ่ายเงินเพือ่การนี ้
                                        ไปแลว้ให้รับเงินกู้โดยไม่ต้องจ่ายเงินมัดจ า  
                                    (3) เม่ือรับเงินกูแ้ล้ว ให้ผูกู้้แสดงส าเนาใบเสร็จรับเงินการซ้ือสินค้าและบริการท่ีสมเหตุสมผลกับ 
                                        วัตถุประสงค์และตามเงื่อนไขของโครงการรฐั“ช้อปดีมีคืน 2566” มาแสดงต่อสหกรณ์ฯ ภายใน 
                                        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น หากหลักฐานที่น ามาแสดงไม่สมเหตุสมผลกับ 
                                         วัตถุประสงค์ และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการรัฐ “ช้อปดีมีคืน 2566” หรือไม่แสดง 
                                         ภายในเวลาท่ีก าหนด สหกรณฯ์ จะปรับดอกเบี้ยเปน็อัตราตามข้อ 3.6 ทนัที โดยไม่อนุญาต 
                                         ให้ขยายเวลาแสดงหลกัฐานเพิม่เติมอีก และจะไม่คืนเงินมัดจ า โดยให้ถือเปน็รายได้ของ 
                                         สหกรณ์ฯ 
                                    (4)  กรณีที่น าหลักฐานมาแสดงภายในก าหนดเวลา แตค่่าสินค้าและบริการมียอดรวมน้อยกว่าเงินกู้ 
                                          ที่ได้รับ ให้สมาชิกคืนเงินสว่นที่เหลือช าระหนี้ทั้งจ านวน  
                                          (ตัวอย่าง  ได้รับเงินกู้ 40,000 บาท   ใบเสร็จรับเงนิมียอด 30,000 บาท  จะต้องช าระหนี ้
                                          เป็นต้นเงิน 10,000 บาท และดอกเบี้ยต่างหาก) 
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 ข้อ 4 การอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ ก าหนดให้ประธานกรรมการ  หรือรองประธานกรรมการคนที่ 1 
หรือเหรัญญกิ  หรือผู้จัดการ  เปน็ผู้อนุมัติเงินกู ้
 ข้อ 5  ตามประกาศนี้ ไม่เกนิอายุงานที่เหลืออยู่ หมายถึง ระยะเวลาท่ีนับถงึวันเกษียณอายุ และกรณี
สมาชิกที่ปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุ ให้นับถึงเวลาท่ีครบก าหนดการต่อสัญญา 
                    ข้อ 6   กรณีมีปัญหาหรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 
              ประกาศ ณ วันที่  26  ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 
 
                                                                                   
 
 
 

                      (นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
                   ประธานกรรมการ 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


