
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ จาํกัด 

เร่ือง การให้บริการเงนิกู้สามัญทั่วไป 
………………………………………….. 

                      เพ่ืออนวุตัิให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จํากดั  วา่ด้วยเงินกู้สามญั 
ประกอบกบัคณะกรรมการดําเนินการ ชดุท่ี 18 ในการประชมุครัง้ท่ี 10/2557  เม่ือวนัท่ี 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557  
มีมติเห็นชอบให้กําหนดหลกัเกณฑ์การให้บริการเงินกู้สามญัทัว่ไป เพ่ือบรรเทาความเดือนร้อนให้กบัสมาชิก  โดยลด             
เงินได้คงเหลือฯ ลง เพ่ือเพ่ิมสิทธิการกู้ เงิน  จงึได้ออกประกาศไว้ดงันี ้ 
 ข้อ 1  ประกาศนีเ้รียกวา่ “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จํากดั เร่ือง การให้บริการ
เงินกู้สามญัทัว่ไป” 
 ข้อ 2  ประกาศนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตว่นัท่ี 1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
  ข้อ 3  จาํนวนเงนิกู้  เงินกู้สามญัทัว่ไปท่ีให้สมาชิกผู้กู้คนหนึง่ ๆ นัน้ ขึน้อยูก่บัคณะกรรมการเงินกู้  หรือ                
ผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย มีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณาวินิจฉยัให้เงินกู้สามญัทัว่ไป โดยมีหลกัเกณฑ์ในการพิจารณา ดงันี ้
    (1)  ณ วนัท่ีย่ืนกู้  สมาชิกต้องสง่คา่หุ้นรายเดือนมาแล้วไมน้่อยกวา่ 1 งวดเดือน 
   (2)  ณ วนัท่ีย่ืนกู้  สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนกบัหน่วยงานต้นสงักดั            
   (3) จํานวนเงินกู้สงูสดุไมเ่กิน 70 เทา่ของเงินได้รายเดือน และไมเ่กิน 3,000,000 บาท  
โดยสิทธิการกู้ ให้เป็นไปตามท่ีกําหนด ดงันี ้

 

* อายกุารเป็นสมาชิก  ให้นบัตามจํานวนงวดของการสง่คา่หุ้น  
** กรณีทําประกนัชีวิต  จํานวนเงินกู้และทนุประกนัต้องไมต่ํ่ากวา่  100,000  บาท 
  ทัง้นี ้ กรณีมีหุ้นไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาํหนดข้างต้น  ให้หกัซือ้หุ้นในวันรับเงนิกู้ได้ 

/2  ข้อ 4 หลกัประกนั... 

อายุการเป็นสมาชกิ* สทิธิการกู้ และการผ่อนชาํระ 

 

1 เดือน  ถึง  5 เดือน 

 

สงูสดุไมเ่กิน 60,000  บาท และผ่อนชําระไมเ่กิน 24 งวดเดือน  
และมลูคา่หุ้นไมน้่อยกวา่ 15% ของจํานวนเงินกู้  

 

อายุการเป็นสมาชกิ* 
สทิธิการกู้(ไมเ่กิน 70 เทา่ของเงินได้รายเดือน) 

วงเงนิกู้สูงสุด 
 กรณีไม่ทาํประกันชีวติ กรณีทาํประกันชีวติ** 

    6 เดือน ถึง   23 เดือน 
  24 เดือน ถึง   47 เดือน 
  48 เดือน ถึง   71 เดือน               
  72 เดือน ถึง   95 เดือน 
  96 เดือน ถึง 119 เดือน 
120 เดือน ถึง 143 เดือน 
144 เดือนขึน้ไป 

20 เทา่ 
35 เทา่ 
40 เทา่ 
45 เทา่ 
50 เทา่ 
55 เทา่ 
60 เทา่ 

30 เทา่ 
45 เทา่ 
50 เทา่ 
55 เทา่ 
60 เทา่ 
65 เทา่ 
70 เทา่ 

 
 

ไมเ่กิน  
    3,000,000 บาท 

ต้องมีมลูคา่หุ้น(ของจํานวนเงินกู้) ไมน้่อยกวา่ 15%  ไมน้่อยกวา่ 10%  

การผ่อนชําระ ไมเ่กิน 120 งวดเดือน ไมเ่กิน 156 งวดเดือน  
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 ข้อ 4  หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตัง้แต่ 6 เดือนขึน้ไป  (นบัตามจํานวนงวด
ของการสง่คา่หุ้น)  และเป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบฯ วา่ด้วยเงินกู้สามญั   และให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนด
ดงันี ้ 
  (1)  สิทธิการคํา้ประกนัของสมาชิกรายใดรายหนึง่ จะต้องไมเ่กินสิทธิการกู้ เงินสามญัทัว่ไปของตน   
  (2)  เง่ือนไขสําหรับการใช้สมาชิกคํา้ประกนั  

เงนิได้รายเดือน (ผู้กู้) ผู้คํา้ประกันขัน้ตํ่า 2 ราย ผู้คํา้ประกันขัน้ตํ่า 3 ราย 
1. ผู้กู้ มีเงินเดือนน้อยกวา่ 20,000 บาท วงเงินกู้ ไมเ่กิน  400,000  บาท วงเงินกู้ตัง้แต ่400,001 บาท ถงึ 3,000,000 บาท 
2. ผู้กู้ มีเงินเดือนตัง้แต ่20,000 บาท ขึน้ไป วงเงินกู้ ไมเ่กิน  800,000  บาท วงเงินกู้ตัง้แต ่800,001 บาท ถงึ 3,000,000 บาท 

 
 (3)  กรณีท่ีสมาชิกผู้คํา้ประกนัรายใด มีวงเงินสิทธิการคํา้ประกนัคงเหลือน้อยกวา่ 1,000 บาท   
ให้เพ่ิมผู้คํา้ประกนัอีก 1 ราย 
  (4)   กรณีที่สมาชิกผู้กู้ มีอายุการเป็นสมาชิก 1 เดือน ถงึ 5 เดือน  กาํหนดให้ผู้คํา้ประกัน 
แต่ละรายจะต้องมีเงนิได้คงเหลือสุทธิหลังจากหกัค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว ไม่น้อยกว่าจาํนวนเงนิงวดชาํระ
หนีป้ระจาํเดือนของผู้กู้ หารจาํนวนผู้คํา้ประกัน  (ตวัอย่าง นาย ก. กูเ้งิน 60,000  บาท  ผ่อนชําระ 20 งวดเดือน  
ส่งเงินงวดชําระหนีเ้ดือนละไม่นอ้ยกว่า 3,200 บาท (ตน้เงินพร้อมดอกเบีย้) ผูค้ํ้าประกนั นาย ข จะตอ้งมีเงินไดค้งเหลือ
สทุธิฯ ไม่นอ้ยกว่า 1,600  บาท  และ นาง ค จะตอ้งมีเงินไดค้งเหลือสทุธิฯ ไม่นอ้ยกว่า 1,600 บาท (3,200/2=1,600) 
กรณีส่งชําระหนีแ้บบตน้เงินและดอกเบีย้ต่างหาก ใหใ้ชห้ลกัการเช่นเดียวกนั) 
     (5)   คณะกรรมการเงินกู้  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้คํา้ประกนัเพ่ิมนอกเหนือจากเกณฑ์
ข้างต้น หากเห็นวา่ การกู้ของผู้กู้   มีความเส่ียง และหรือผู้คํา้ประกนับางรายมีความเส่ียงในการคํา้ประกนั  ทัง้นี ้  
เพ่ือความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กบัสหกรณ์ฯ 
 ข้อ 5  อัตราดอกเบีย้ ให้เป็นไปตามประกาศฯ เร่ือง อตัราดอกเบีย้เงินให้กู้  
  ข้อ 6  การส่งเงนิงวดชาํระหนี ้ให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนดดงันี ้

(1) สมาชิกท่ีมีเงินได้รายเดือนกบัหน่วยงานต้นสงักดั  ผู้กู้ ต้องสง่เงินงวดชําระหนีต้อ่สหกรณ์ฯ  
โดยวิธีหกัจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้  ณ ท่ีจา่ย เม่ือรวมกบัรายการหกัเงินอ่ืน ๆ แล้ว เงินได้คงเหลือสทุธิหลงัจาก 
หกัคา่ใช้จา่ยทกุรายการแล้วกําหนดดงันี ้

เงื่อนไขการกู้ 
เงนิได้คงเหลือสุทธิ 

หลงัหกัคา่ใช้จ่ายทกุรายการแล้วคงเหลือ(ไมน้่อยกวา่) 
(ก)  ไมทํ่าประกนัชีวิต 3,000  บาท 
(ข)  ทําประกนัชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกนัเงินกู้) 2,000 บาท 

 

     กรณีที่คณะกรรมการเงนิกู้หรือผู้ได้รับมอบหมายอนุมัตเิงนิกู้ตัง้แต่วันที่  1  เดือน
สงิหาคม  พ.ศ. 2557  สิน้สุดวันที่  31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557  ให้สทิธิคาํนวณเงนิได้รายเดือนคงเหลือ 
โดยเงนิได้คงเหลือสุทธิหลังจากหกัค่าใช้จ่ายทุกรายการเป็นดังนี ้ (ก) กรณีไม่ทาํประกันชีวติ  เงนิได้คงเหลือ
สุทธิฯ ไม่น้อยกว่า 2,000 บาท  หรือ (2) กรณีทาํประกันชีวติฯ  เงนิได้คงเหลือสุทธิฯ ไม่น้อยกว่า  1,000  บาท    

 (2)  สมาชิกท่ีเกษียณอายกุารทํางาน หรือสมาชิกท่ีลาออกจากหน่วยงานต้นสงักดั ท่ียงัมีหนีเ้งินกู้
สามญัทัว่ไปคงค้างกบัสหกรณ์ฯ ให้สง่เงินงวดชําระหนีโ้ดยหกัผา่นบญัชีเงินฝากในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก เว้นแต ่ 
สหกรณ์ฯ จะพิจารณากําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

/3 (3) การสง่คืน... 
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 (3)  การสง่คืนเงินกู้  กําหนดให้สมาชิกสง่คืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึง่ ดงันี ้
                                 (ก) สง่คืนต้นเงินเทา่กนัทกุงวด (เว้นแตง่วดสดุท้าย) และชําระดอกเบีย้ตา่งหาก 
                                 (ข) สง่คืนต้นเงินพร้อมดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวด 
                          ทัง้นี ้งวดการผ่อนชาํระเงนิกู้สามัญทั่วไป ให้เป็นไปตามเงื่อนไขในประกาศฯ เร่ืองหลักเกณฑ์  

การผ่อนชาํระเงนิกู้สามัญทั่วไป และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์อ่ืน ๆ ท่ีสหกรณ์กําหนด 
 ข้อ 7  กรณีท่ีสมาชิกมีหนีเ้งินกู้สามญัทัว่ไป สามารถย่ืนกู้ เงินสามญัทัว่ไปใหมไ่ด้ โดยต้องผอ่นชําระหนีเ้ดิม
มาแล้วไมน้่อยกวา่ 6 เดือน หรือชําระหนีม้าแล้วไมน้่อยกวา่ 25% ของวงเงินกู้   
              กรณีท่ีย่ืนกู้ก่อนกําหนดเวลาตามความในวรรคหนึง่ ให้จา่ยคา่ธรรมเนียมตามประกาศท่ีกําหนดเก่ียวกบั
คา่ธรรมเนียมเงินกู้  
 ข้อ 8  หนงัสือสญัญากู้ เงินสามญัท่ีสมาชิกทําไว้กบัสหกรณ์ฯ ก่อนท่ีประกาศฉบบันีมี้ผลบงัคบัใช้   
ให้คงมีผลบงัคบัตามเง่ือนไขเดิมตอ่ไปจนกวา่สญัญานัน้จะสิน้สดุ หรือระงบัสิน้ไป 
 ข้อ 9   กรณีท่ีประกาศนีมิ้ได้กําหนดข้อความเร่ืองใดไว้ หรือไมเ่ป็นไปตามท่ีกําหนด  หรือการใช้สิทธ์ิกู้ เงิน 
และการคํา้ประกนัไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด  ให้เป็นดลุยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการ  และในกรณีมีปัญหา
หรือข้อขดัแย้งใดในการดําเนินการตามประกาศฯ    ให้คณะกรรมการดําเนินการมีอํานาจในการวินิจฉยัชีข้าด    และ 
การวินิจฉยัชีข้าดดงักลา่วถือเป็นอนัสิน้สดุ 
 
                     ประกาศ ณ วนัท่ี  1  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(นายสมโภชน์   มสุิกธรรม) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ จํากดั 


