
 
 
 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที่  20/2561 

เร่ือง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้  
…………………………………………..                       

             คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22  ในการประชุมครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561  
เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-เพื่อการท่องเที่ยว และเงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกนั) จึงได้ก าหนดประกาศใหมด่ังนี ้
            ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง อัตราดอกเบีย้เงินให้กู”้ 
            ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่  2  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
            ข้อ 3 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศนี้ เป็นเงินกู้ที่ก าหนดตามระเบยีบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2559, ระเบียบว่าด้วยเงินกู้          
พ.ศ. 2554 และเงินกู้ที่ก าหนดตามระเบยีบเดมิที่มผีลบังคับใช้ก่อนระเบียบวา่ด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนดดังนี ้ 

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละตอ่ปี 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป 6.45 
(2) เงินกู้สามัญ  
     (2.1) เงินกู้สามัญทั่วไป  
            (2.1.1) เงินกู้สามัญทั่วไป (ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2554)            

 
6.70 

            (2.1.2) เงินกู้สามัญทั่วไป (ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2559)      
                     - สัญญาที่ผ่อนช าระไม่เกิน 60 งวดเดือน 
                     - สัญญาที่ผ่อนช าระเกิน 60 งวดเดือน ข้ึนไป 

 
6.55 
6.70 

     (2.2) เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ 5.00 
     (2.3) เงินกู้สามัญเฉพาะกิจ 
            - กรณีไม่ส่งมอบเอกสาร/หลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด 
            - กรณีผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไข  
              (ยกเลิกการให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2559 เป็นตน้ไป) 

6.70 
(1)สามัญทั่วไป บวก ห้า (11.70) 

15.00 

     (2.4) เงินกู้สามัญเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
            - ตามประกาศฯ ลว. ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559 
            - กรณีไม่ส่งมอบเอกสาร/หลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด 
            - กรณีผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไข  

 
5.95 

(1)สามัญทั่วไป บวก ห้า (11.70) 
15.00 

     (2.5) เงินกู้สามัญเพ่ือการอื่น ๆ 
            (2.5.1) เงินกู้สามัญ-เพ่ือการปรับปรุงหนี้     
            (2.5.2) เงินกู้สามัญ-พัฒนาคุณภาพชีวิต 
            (2.5.3) เงินกู้สามัญ-โครงการสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย 
            (2.5.4) เงินกู้สามัญ-คนืความสุขให้สมาชิก 
            (2.5.5) เงินกู้สามัญ-คืนความสุขให้สมาชิก  กรณีแสดงหลักฐานที่ไม่สมเหตุสมผล 
                     กับวัตถุประสงค์ของเงินกู้นี้  หรือไม่แสดงหลักฐานภายในเวลาที่ก าหนด 
            (2.5.6) เงินกู้สามัญ-19 ปี ก้าวไปอย่างมั่นคง 
            (2.5.7) เงินกู้สามัญ-เกษียณปลอดหนี้ 
            (2.5.8) เงินกู้สามัญ-เพ่ือการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
            (2.5.9) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพ่ือการด ารงชีพ 
            (2.5.10) เงินกู้สามัญ-เพ่ือช าระหนี้ภาระค้ าประกัน 
            (2.5.11) เงินกู้สามัญ-เพื่อการท่องเที่ยว     

 
6.70 
6.70 
6.70 
6.25 

(1)สามัญทั่วไป บวก ห้า (11.70) 
 

6.70 
6.70 

4.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคนื) 
5.25 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคนื) 
5.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคนื) 
5.50 (ไม่มีเงินเฉล่ียคืน) 

 
/2 เงินกู้พิเศษ… 

 



2 
ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละตอ่ปี 

  (3) เงินกู้พิเศษ  
       (3.1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
               (3.1.1) โครงการ “เงินฝากเพื่อการเคหะสงเคราะห์” 
                        - แบบมีเงินเฉลี่ยคืน 
                        - แบบไม่มีเงินเฉลี่ยคืน                 
  
               (3.1.2) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ท่ัวไป)  
               (3.1.3) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ 1     
                        - กรณีผิดวัตถุประสงค์ 
               (3.1.4) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ 2 
               (3.1.5) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 1 
                        - ท าประกันชีวิต    
                        - ไม่ท าประกันชีวิต 
                        - กรณีผิดวัตถุประสงค์ 
               (3.1.6) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ - วลัยลักษณ์เคหะ 2 
                        - ท าประกันชีวิต    
                        - ไม่ท าประกันชีวิต 

 
 

4.45 
(2)ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

พิเศษ บวก 1.50 (3.85) 
4.95 
4.95 

เพื่อการเอนกประสงค์ (6.70) 
5.95 

 
5.75 

5.95 

เพื่อการเอนกประสงค์ (6.70) 
 

6.25 

6.50 

       (3.2) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ  
             - ตามประกาศฯ ลว.1 ตุลาคม 2554 
             - ตามประกาศฯ ลว. 2 เมษายน 2555 
             - กรณีผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไข 

 
6.70 
6.20 
19.00 

       (3.3) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน 
              (3.3.1) กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น 
              (3.3.2) กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก 

 
6.15 

ดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน  
บวก 2 

       (3.4) เพื่อการอื่น ๆ  
              (3.4.1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์ 
              (3.4.2) เงินกู้พิเศษเพื่อการปรับปรุงหน้ี 
             (3.4.3) เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) 

 
6.70 
6.70 
6.50 

  (4) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด  19.00 
 
(1) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปอัตรา 6.70% 
(2) อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ วงเงินไม่เกิน 65 ล้านบาท 
 
                     ประกาศ ณ วันที่  30  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2561 
     
                  
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 


