
 
 
 
 
 
    

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 26/2566 

                       เรื่อง  หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท 
……………………………..…………….. 

 
       เพื่อให้การควบคุมหลักประกัน  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะกรรมการ-

ด าเนินการ  ในการประชุมครั้งที่   5/2566  เม่ือวันที่   28  กุมภาพันธ์  2566  มีมติเห็นชอบก าหนดหลักเกณฑ์                       
การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท  และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 25  ข้อ 32  และข้อ 33  แห่งระเบียบฯ 
ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559 จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท              
ไว้ดังนี้ 
  ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า  “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง “หลักเกณฑ์              
การเปลี่ยนแปลงผูค้้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภท” 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันถัดจากวันที่มีมติเป็นต้นไป 
   ข้อ 3 ค านิยาม  
(1) พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานประจ าของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือพนักงานสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ท่ีได้รับสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี  หรือพนักงานสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป หรือ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย-            
วลัยลักษณ์ จ ากัด   

(2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานสัญญาจ้างท างานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกน้อยกว่า 60 เดือน  
ได้แก่ สายปฏิบัติการ พนักงานสัญญาจ้างท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน พนักงานสัญญาจ้างผู้เกษียณ 
พนักงานสัญญาจ้างฝ่ายบริหาร หรือวิชาการ และพนักงานสัญญาจ้างอื่น ๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ก าหนดขึ้นในภายหลัง  

(3) ไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่ หมายถึง อายุงานให้นับระยะเวลาถึงวันเกษียณอายุ (60 ปี) และกรณีสมาชิกท่ีปฏิบัติงานหลังเกษียณอายุ             
ให้นับถึงเวลาท่ีครบก าหนดการต่อสัญญา ท้ังนี้ไม่เกิน 65 ปี และอายุงานคงเหลือให้นับ  
พ.ศ. เกิด ลบ พ.ศ. เกษียณอายุ   

(4) อายุการเป็นสมาชิก   หมายถึง ให้นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น 
 

  ข้อ 4  หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  และมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  (นบัตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น) และ 

ต้องมีอายุงานคงเหลือไม่น้อยกวา่ 12 เดือน (กรณีเกษียณอายุ นับถึงเดือนที่เกษียณอายุ  และกรณีได้ท างานหลงัเกษียณ  
ให้นับตามสัญญาจ้างงาน)  

(2) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด) เว้นแต่  
กรณีที่สมาชิกกูเ้งินทกุประเภทและค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทในการพิจารณาคราวเดยีวกนั ให้สิทธิค านวณเงินได ้
รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหนี้เงินกูใ้หม่ โดยอนุโลม และต้อง
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และให้เปน็ไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 
    (3) ต้องไม่ใช่สมาชิกที่สังกัดหน่วยดังนี้  1) ออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด (ท่ียังเปน็สมาชิก)  และ  
2) ลูกจ้างชั่วคราว (สมาชิก)  
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(4) สมาชิกที่หน่วยงานต้นสงักัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่า สมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรือ่งขอลาออก 
จากหน่วยงานต้นสงักัด หรือเกษยีณอายุการท างาน แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้   
   (5) กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าว หรือมีข้อมูล หรือสืบทราบว่า ผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก  
หรือลางานค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินจิฉัยที่จะชะลอ            
การค้ าประกันเงนิกู้ หรอืไม่อนุมตัิให้ค้ าประกันเงินกู้  และการวนิจิฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอนัสิ้นสุด 
   (6) สิทธิการค้ าประกันสามัญทุกประเภทของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 8,000,000 บาท  
และมีสิทธิค้ าประกนัไม่เกิน 5 คน 
  (7) กรณีท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธกิารค้ าประกันคงเหลอืน้อยกว่า 200,000 บาท   
ให้เพิ่มผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
 

 ข้อ 5  กรณีที่สหกรณ์ฯ มีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้เปลี่ยนแปลงผู้ค  าประกัน ก าหนดดังนี  
(1)  ผู้ค้ าประกันคนใหม่เปน็พนักงานประจ าต้องมีอายุงานคงเหลือไม่น้อยกว่าระยะเวลาการผอ่น                  

ช าระหนี้ท่ีเหลอือยู่  
(เช่น  นาย ก. ผ่อนช้าระหน้ี 120 งวด  ผ่อนมาแล้ว 60 งวด  คงเหลือ 60 งวด  ผู้ค้้าประกันคนใหม่ต้องมีอายุงานคงเหลือไม่น้อยกว่า 5 ปี) 

(2)  ผู้ค้ าประกันคนใหม่เปน็พนักงานสัญญาจ้างต้องมีอายุสัญญาจ้างคงเหลอืไม่น้อยกว่าระยะเวลา 
การผ่อนช าระ เวน้แต่ สมาชิกผู้กูท้ าประกันชีวิต(โครงการประกนัสินเชื่อ)  ให้สิทธิบวกเพิ่มไม่เกิน 48 เดือน  
(เช่น  นาย ก. ผ่อนช้าระหน้ี 84 งวด  ผ่อนมาแล้ว 12 งวด  คงเหลือ 72 งวด  ผู้ค้้าประกันคนใหม่ต้องมีอายุสัญญาจ้างคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่า 24 เดือน (ไม่เกิน 24+48=72 งวด) 

(3)  กรณีที่ไม่เป็นไปตามข้อ 5 (1) และ (2) แต่สมาชิกเป็นกลุ่มที่สลับกันค้ าประกัน ให้สิทธ ิ
ค้ าประกันได ้  
(เช่น  นาย ก.  กู้เงิน และ นาย ข. ค้้าประกัน  ต่อมา นาย ข. เปล่ียนผู้ค้้าประกัน และขอให้ นาย ก. ค้้าประกัน) 

       (4)  การเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน ผู้ค้ าประกนัคนใหม่มีอายุงานคงเหลือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนด
ข้อ 5 (1), (2) และ (3) ข้างต้น ผู้กู้ต้องยินยอมเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนช าระหนีเ้งนิกู้ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการ-
เงินกู้เหน็สมควร 
    (5)  การขอลดผู้ค้ าประกนั ให้สทิธิเฉพาะสัญญาที่มีผู้ค้ าประกันตัง้แต่ 3 คนขึ้นไป และผู้ค้ าประกนั 
ท่ีเหลือต้องมีอายุงานคงเหลอืไม่น้อยกว่าระยะเวลาการผอ่นช าระหนี้ทุกคน   
    (6)  คณะกรรมการเงินกู้ มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่ม นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่า  
ผู้กู้มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน ์
กับสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 6  สมาชิกผู้กู้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงผู้ค  าประกัน ก าหนดดังนี ้

(1)  หลักเกณฑ์ของผูค้้ าประกันรายใหม่ให้ยึดตามประกาศฯ เงินกู้สามัญทั่วไปฉบับปัจจุบัน  
โดยอนุโลม 
    กรณีสัญญาเงินกู้ที่ใช้บุคคลค้ าประกัน 1 ราย ให้ผู้ค้ าประกันรายใหม่มีอายุงานคงเหลือไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาการผ่อนช าระที่เหลืออยู่  
       (2)  คณะกรรมการเงินกู้ มีสทิธิเรียกผูค้้ าประกันเพิ่ม นอกเหนือจากเกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่า  
ผู้กู้มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน ์
กับสหกรณ์ฯ 
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  ข้อ 7   สมาชิกขอเปลี่ยนผูค้้ าประกัน ก าหนดย่ืนค าขอวนัที่ 1 – 8 ของทกุเดือน  และเสนอคณะกรรมการเงนิกู้
พิจารณาอนุมัติ    
     กรณีขอลดผู้ค้ าประกันให้คณะกรรมการเงนิกู้พิจารณาและเสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณาอนุมัติ
ตามล าดับ   
     การขอลดผู้ค  าประกัน ให้เปน็ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ หากเห็นว่าผู้กู้มีความเส่ียง และหรือ 
ผู้ค  าประกันบางรายมีความเส่ียงในการค  าประกัน เป็นอ านาจของคณะกรรมการด าเนินการที่จะไม่ให้ลดผู้ค  าประกันก็ได้  
การวินิจฉัยชี ขาดของคณะกรรมการด าเนินการให้ถือเป็นที่สุด 
  ข้อ 8  เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อืน่ ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ  
  ข้อ 9  กรณีมีปัญหา หรือขอ้ขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ 
 
                     ประกาศ ณ วันที่  28  กุมภาพันธ์  2566 
 
 
 
 

(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 
ประธานกรรมการ  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 


