
 
 
 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ ากัด 
เรื่อง  เงินกู้สามัญโครงการปันสุขสู้ภัยโควิดโอมิครอน ปี 2565 (โครงการ 2) 

--------------------------- 
 ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และยังมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้างมากข้ึน รวมถึง
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จ ากัด ด้วย อาศัยความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
จ ากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2564  ข้อ 14 และ ข้อ 15 ข้อ 16 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ศิลปากร จ ากัด  ในการประชุม ครั้งที่  4/2565  เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ก าหนดมาตรการช่วยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและครอบครัว จึงประกาศก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้
สามัญโครงการพิเศษ โครงการปันสุขสู้ภัยโควิดโอมิครอน ปี 2565 (โครงการ 2) โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
1. วัตถุประสงค์ 
   1.1 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   1.2 เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ไม่ได้รับการพักช าระหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือของสหกรณ์ฯ 
   1.3 เพื่อให้สมาชิกมีเงินในการด ารงชีพระหว่างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 1.4 เพื่อให้สมาชิกได้ช าระดอกเบี้ยอัตราต่ า แบบผ่อนช าระระยะยาว 
  2. คุณสมบัติของสมาชิกผู้ใช้สิทธิกู้เงินโครงการนี้  
 2.1 สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 2.2 สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ทุกกรณี สามารถกู้ได้ 
 2.3 ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างช าระต้องไม่เกิน 3 งวด หากเกินกว่า 3 งวด ไม่สามารถกู้โครงการนี้ได้ 
 2.4 เมื่อค านวณการส่งช าระหนี้รายเดือนแล้ว ต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักช า ระหนี้รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 
15 เปอร์เซ็นต์ ของเงินได้รายเดือน และให้กู้ได้ตามวงเงินคงเหลือที่สามารถหักช าระหนี้ได้ 
 2.5 สมาชิกที่มีอายุ 57 ปีขึ้นไป สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ แต่ต้องผ่อนช าระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 60 ปี หรือ
ตามสัญญาจ้าง 
 2.6 สมาชิกที่เป็นพนักงาน ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าที่เข้าร่วมโครงการนี้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ต้องมีค่า
หุ้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน ตามข้อ 5.3 
 2.7 สมาชิกที่เป็นข้าราชการบ านาญและบ าเหน็จรายเดือนที่เข้าร่วมโครงการนี้กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท ทั้งนี้ให้
อยู่ในร้อยละ 90 ของค่าหุ้น 
   2.8 สมาชิกที่เป็นพนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้พนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างประจ าค้ าประกันเข้าร่วม
โครงการนี้กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท ต้องมีค่าหุ้นตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป และใช้ผู้ค้ าประกัน 1 คน ตามข้อ 5.3 
 2.9 กรณีสมาชิกที่เป็นพนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมโครงการนี้ที่ใช้ผู้ค้ าประกันเป็นพนักงานชั่วคราวหรือ
ลูกจ้างชั่วคราว กู้ได้ 100,000 บาท โดยผู้กู้และผู้ค้ าประกันต้องมีค่าหุ้นไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาท และใช้ผู้ค้ าประกัน 3 คน 
ทั้งนี้ผู้ค้ าประกันต้องไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ ในระหว่างค้ าประกัน 
 2.10 สมาชิกที่เป็นพนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราวเข้าร่วมโครงการนี้ ต้องหักกลบและงดกู้เงินกู้ฉุกเฉินตลอด
ระยะเวลาผ่อนช าระเงินกู้โครงการนี้ 



   2.11 ขอยกเว้นการใช้ ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 ประกาศเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ ตามที่
คณะกรรมการก าหนด เนื่องจากเป็นโครงการพิเศษของสหกรณ์ฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกจากผลกระทบการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
3. การก าหนดอัตราดอกเบี้ย 
  คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูร้้อยละ 3.50 ต่อปี  
4. การส่งช าระหนี้เงินกู้ 
 การช าระหนี้เงินกู้ให้ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน ไม่เกิน 120 งวด เว้นงวดสุดท้ายช าระหนี้คงเหลือให้
เสร็จสิ้น ยกเว้น พนักงานชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว ผ่อนช าระไม่เกิน 72 งวด   
 ทั้งนี้ ยอดการผ่อนช าระต้องไม่เกินกว่าจ านวนเงินได้รายเดือนคงเหลือ และส่งช าระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 60 ปี 
หรอืตามสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี 
5. ก าหนดวิธีการขอกู้ / การท าสัญญา / วิธีรับเงิน 
   5.1 สมาชิกแจ้งความประสงค์ขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 5.2 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รับค าขอกู้ ตรวจสอบสิทธิและแจ้งสิทธิ นัดหมายการท าสัญญาและเอกสารประกอบ เม่ือได้รับ
การอนุมัติเงินกู้แล้วให้สามารถรับเงินกู้ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิก 
 5.3 ให้มีสมาชิกเป็นผู้ค้ าประกัน 1 คน  สมาชิกผู้ค้ าประกันต้องไม่ติดภาระค้ าประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษอ่ืนๆ 
และไม่เป็นลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งสามารถค้ าประกันสมาชิกผู้กู้ได้คราวละ 1 คน เท่านั้น 
6. กรณีผิดนัดช าระหนี ้
  6.1 หากสมาชิกผิดนัดช าระหนี้ตั้งแต่  1 งวดรายเดือนขึ้นไป   จะต้องช าระค่าปรับในอัตราร้อยละ 3  ของเงินค่างวด   
ที่ผิดนัดช าระของงวดนั้นๆ  โดยให้คิดค่าปรับตั้งแต่วันที่ 7  ของเดือนถัดไป  ตั้งแต่สหกรณ์ฯ แจ้งให้สมาชิกผู้นั้นเป็นผู้ผิดนัด
ช าระหนี้ จนกว่าจะช าระหนี้ให้เป็นปกติ 
 6.2 ลูกหนี้ที่ผิดนัดช าระเงินต้นและหรือดอกเบี้ย 1 งวดรายเดือน ให้สหกรณ์หักเงินช าระหนี้จากผู้ค้ าประกันทันที เมื่อ
พ้นก าหนด 60 วัน นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัดช าระหนี้งวดแรก 
 6.3 เมื่อสิ้นปีทางบัญชี  สมาชิกที่เป็นลูกหนี้ผิดนัดช าระสหกรณ์ฯ  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย  สหกรณ์ฯ  มีสิทธิจะหัก  
เงินปันผลและเฉลี่ยคืนที่ได้รับหรือเงินพึงมีพึงได้ตามสัดส่วนธุรกิจที่ท าไว้กับสหกรณ์ฯ ช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ฯ 
7. ระยะเวลาโครงการ 
  ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565  
8. การให้เงินกู้และค้ าประกัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้ 
9. เงื่อนไขเฉพาะโครงการนี้ 
      ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน 
 
 ทั้งนี้ ให้ถือใช้ประกาศนี้  ตั้งแต่วันที่  3  พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 
          ประกาศ   ณ   วันที่  25 เมษายน พ.ศ. 2565 
 

                                                                          
        (ศาสตราจารย์ ดร.คณิต  เขียววิชัย) 
                      ประธานกรรมการ 
              สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศลิปากร  จ ากัด 


