
    
 

 
   

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 17/2566 

เรื่อง  เงินกู้สามัญ-ช้อปดีมีคืน 2566  WUsavings 
……………………………………. 

 
  เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐ  กระตุ้นเศรษฐกิจเมืองไทย และให้สมาชิกมีเงินไปจับจ่ายใช้สอยในช่วงปีใหม่ และได้รับประโยชน์
ด้านลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  คณะกรรมการเงินกู้ฯ ในการประชุมครั้งที่  3/2566  เมื่อวันที่  22  ธันวาคม พ.ศ. 2565  
มีมติเห็นชอบในหลักการเปิดให้บริการเงินกู้สามัญ-ช้อปดีมีคืน 2566 WUsavings  และตามมติวาระเวียนคณะกรรมการด าเนินการ  
ครั้งที่ ว.2/2566 (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)  ก าหนดเปิดบริการเงินกู้สามัญ-ช้อปดีมีคืน 2566 WUsavings และเพื่ออนุวัติให้เป็นไป
ตามข้อ 12(5) และข้อ 23  แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559  และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้ออกประกาศฯ ไว้ดังนี้ 

ข้อ  1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง เงินกู้สามัญ-ช้อปดีมีคืน 2566  
WUsavings” 
 ข้อ  2   ประกาศนี้ให้ใช้บงัคับตัง้แต่วันท่ี  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 
  ข้อ  3   หลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดดังนี้ 
3.1 คณุสมบัติผู้กู ้         :   (1) ต้องเป็นสมาชิกติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (นับตามจ านวนงวดการส่งค่าหุ้น) 
                                   (2) ต้องเป็นพนักงานประจ า หรือพนักงานสัญญาจ้าง 
                                       (ระยะเวลาตามสัญญาคงเหลือไม่น้อยกว่า 12 งวด) 
                                   (3) สมาชิกจะต้องไม่มีภาระหนี้เงินกู้สามัญท่ีเกินอายุ 60 ปี หรือไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่  
                                       (กรณีได้ท างานหลังเกษียณอายุงานต่อเนื่อง)  
 
3.2 วัตถุประสงค์          :   ซ้ือสินค้าและบรกิารตามเงื่อนไขของโครงการรฐั “ช้อปดีมีคืน 2566” เท่านั้น 
                                   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 
 
3.3 วงเงินกู ้               :   ขั้นต่ า 10,000 บาท และสูงสุดไม่เกนิ 40,000 บาท ให้สิทธกิารกูค้นละ 1 ครั้ง 
                                  เงินกู้ตามประกาศนี้  รวมกับเงนิกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 29 แหง่ระเบียบฯ ว่าด้วย 
                                  เงินกู้สามัญ พ.ศ. 2554  และเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ยกร่างตามข้อ 23 แหง่ระเบียบฯ ว่าด้วยเงนิกู้  
                                  สามัญ พ.ศ. 2559 และฉบบัแกไ้ขเพิม่เติม  เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 4,500,000 บาท 
 
3.4 การผอ่นช าระ        : - ให้ส่งคืนเงินกู้โดยหักจากเงินได้ ณ ทีจ่่าย เป็นระยะเวลาไม่เกนิ 36 งวด ทั้งนี้ ต้องไม่เกินอายุ 60 ปี  
                                   หรือไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่ (กรณไีด้ท างานหลังเกษียณอายุงานต่อเนื่อง) แต่ต้องไม่เกินอายุ 65 ปี 
                                   กรณีเป็นพนักงานสัญญาจ้างให้กูไ้ดไ้ม่เกินระยะเวลาตามสัญญาจ้างคงเหลือ 

- การส่งคืนเงนิกู้มี 2 แบบ ให้เลือกส่งคนืแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
                                      (1) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทกุงวดและช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                                  (2) ส่งคืนต้นเงินพรอ้มดอกเบี้ยเท่ากนัทุกงวด 
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3.5 หลักประกัน          :   เป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึน้ไป (นับตามจ านวนงวดการสง่ค่าหุน้)  
                                  และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี ้

(1) เป็นพนกังานประจ า หรือพนักงานสัญญาจ้าง อยา่งน้อย 1 ราย 
(โดยอายุงานคงเหลือหรือระยะเวลาตามสัญญาคงเหลือต้องไม่นอ้ยกว่าระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้)   

(2) มีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท 
(3) สิทธิการค้ าประกันของสมาชิกรายใดรายหนึ่งต้องไม่เกนิ 8,000,000 บาท 
(4) กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมขี้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค้ าประกนัอยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางาน

ค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะลาออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัย ท่ีจะชะลอ
หรือไม่อนุมัติการค้ าประกันเงินกู ้หรือให้เปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกนั  หรือไม่อนุมัติเงินกู้  และการวินจิฉัย 
ชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 

(5) กรณีที่สมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธกิารค้ าประกันคงเหลอืน้อยกว่า 200,000 บาท                      
ให้เพิ่มผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 

(6) ผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้ มีสิทธิและอ านาจในการเรียกให้มีผู้ค้ าประกันเพิ่ม หากเหน็ว่า 
การกู้ของสมาชิกผู้กู้มีความเสี่ยง หรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกนั รวมถงึมีอ านาจ
ในการเรียกให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน หากเงินกู้รายใดมีหลักประกันบกพร่อง หากผูค้้ าประกัน
รายใดมีหลักประกันบกพร่อง และหากสมาชิกผู้กู้มีความจ าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผูค้้ าประกันก็ย่อมท า
ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจอนุมัติเงินกู้ตามประกาศนี้กอ่น 
 

3.6 เงินได้คงเหลือสุทธิ     :    หลังหกัค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว ผู้กู้จะต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  
                                      (สหกรณไ์ม่ค านวณสิทธกิารกู้โดยหักกลบหนี้ทุกประเภท) 
 
3.7 อัตราดอกเบีย้           :   เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กูข้องสหกรณ์ฯ  
                                     (ณ ขณะออกประกาศฉบบันี้  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้รอ้ยละ 5.00 ต่อปี)  
                                     กรณีรับเงินกูแ้ล้ว ผูกู้้ไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขข้อ 3.9(4) อัตราดอกเบี้ย ปรับเพิ่มเป็นอัตราดอกเบี้ย 
                                     เงินกู้สามัญทั่วไป บวก ห้า ต่อปี (ณ ขณะออกประกาศฉบบันี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 11.65  
                                     ต่อปี) โดยจะค านวณตั้งแต่วันรับเงนิกู ้
 
3.8 เอกสาร หลักฐาน      :   (1) เอกสาร หลักฐาน ตามที่ระบุในค าขอกูเ้งิน 
    ประกอบการยื่นกู ้          (2) กรณีจ่ายเงินค่าสินค้าและบริการเรียบร้อยแลว้ ให้แนบส าเนาใบเสร็จรับเงินการซ้ือสินค้าและบริการ 
                                         ตามเงื่อนไขของโครงการรฐั “ชอ้ปดีมีคืน 2566” สหกรณ์ฯ จะให้กู้ไม่เกินค่าสินค้าและบรกิารเทา่นั้น 
 
3.9 การยื่นกู้ การรับ       :   (1) ผู้กู้ต้องย่ืนค าขอกู้และรบัเงนิกู้ ก าหนดเงื่อนไขดังนี ้
     เงินกู้ และเง่ือนไข             (1.1)  กรณียื่นกู้โดยยังไม่มีส าเนาใบเสร็จรับเงนิการซ้ือสินค้าและบริการให้ยื่นกูไ้ด้ต้ังแตว่นัที่ 27  
     อื่น ๆ                                    ธันวาคม พ.ศ. 2565  สิ้นสุดวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  และรับเงินกู้ภายใน 
                                                วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านัน้ 
                                        (1.2)  กรณียื่นกู้พร้อมส าเนาใบเสร็จรับเงินการซ้ือสินค้าและบริการให้ยื่นกู้ได้ตั้งแตว่ันที่ 3 มกราคม  
                                                พ.ศ. 2566 สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 และรับเงินกู้ภายในวันที่ 10 มีนาคม  
                                                พ.ศ. 2566 เท่านั้น   

/3 ข้อ 4 การพิจารณา... 



 -3- 
 
                                    (2) ในวันท าสัญญากูเ้งินและรับเงินกู้ ให้ช าระเงินมัดจ า 500 บาท เว้นแต่ผู้กูไ้ด้จ่ายเงินเพือ่การนีไ้ปแล้ว 
                                        ให้รับเงนิกู้โดยไม่ต้องจ่ายเงินมัดจ า  
                                    (3) เมื่อรับเงินกูแ้ล้ว ให้ผูกู้้แสดงส าเนาใบเสร็จรับเงินการซ้ือสินค้าและบริการสมเหตุสมผลกับ 
                                        วัตถุประสงค์และตามเงื่อนไขของโครงการรฐั“ช้อปดีมีคืน 2566” มาแสดงต่อสหกรณ์ฯ ภายใน 
                                        วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เท่านั้น หากหลักฐานที่น ามาแสดงไม่สมเหตุสมผล 
                                         กับวัตถุประสงค์ และไม่เปน็ไปตามเงื่อนไขของโครงการรฐั “ช้อปดีมีคืน 2566” หรือไม่แสดง 
                                         ภายในเวลาท่ีก าหนด สหกรณฯ์ จะปรับดอกเบี้ยเปน็อัตราตามข้อ 3.7 ทนัที โดยไม่อนุญาต 
                                         ให้ขยายเวลาแสดงหลกัฐานเพิม่เติมอีก และจะไม่คืนเงินมัดจ า โดยให้ถือเปน็รายได้ของสหกรณฯ์ 
                                    (4) กรณีที่น าหลกัฐานมาแสดงภายในก าหนดเวลา แต่ค่าสินค้าและบริการมียอดรวมน้อยกว่าเงินกู ้
                                        ที่ได้รับ ให้สมาชิกคืนเงินสว่นทีเ่หลือช าระหนี้ทัง้จ านวน  
                                        (ตัวอย่าง  ได้รับเงินกู้ 40,000 บาท   ใบเสร็จรับเงินมียอด 30,000 บาท  จะต้องช าระหนี้ 
                                        เป็นต้นเงิน 10,000 บาท และดอกเบี้ยต่างหาก) 
 
 

    ข้อ 4  การพิจารณาและการอนุมัติเงินกู้  มอบประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และผู้จัดการ  
จ านวน 2 ใน 3  เป็นผู้มีอ านาจพจิารณาอนุมัติเงินกู้นี้ ภายในเวลา 3 วันท าการ 
 ข้อ 5  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อืน่ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าดว้ยเงินกู้สามัญ 
           ข้อ 6  สมาชิกต้องถือปฏิบัติตามระเบียบฯ ประกาศฯ และมติของสหกรณ์ฯ อย่างเครง่ครัด 
           ข้อ 7  กรณีที่มีปัญหาหรือข้อขัดแยง้ใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจในการวินิจฉัย 
ชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณฯ์  
                 
    ประกาศ ณ วันที่  26  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 
 
 
 

           (นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
                   ประธานกรรมการ 

                สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 
 
 


