
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
คร้ังที่  26/2561 

เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป 
………………………………………….. 

 

                      เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้สามัญ  
ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 22 ในการประชุมครั้งที่  8/2561  เม่ือวันที่  30  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561  
มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินกู้คู่เงินออม  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความม่ันคงในระยะยาวให้กับสมาชิกและองค์กร จึงมีมติยกเลิก
ประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป ฉบับลงวันที่   31  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2560 และออกประกาศไว้ดังนี้  
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง การให้บริการ
เงินกู้สามัญทั่วไป” 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1  เดือนกรกฎาคม   พ.ศ. 2561  เป็นต้นไป 
    ข้อ 3  จ านวนเงินกู ้ เงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเงินกู้ หรือ                
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญทั่วไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
     (1)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 งวดเดือน 
   (2)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด  และต้องไม่ใช่สมาชิกที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุการท างาน 
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้  เว้นแต่ จะขอผ่อนช าระภายในระยะเวลาก่อนออกจากหน่วยงานหรือเกษียณอายุ  
   (3)  กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้กู้อยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางาน
ค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัยที่จะชะลอการอนุมัติเงินกู้  
หรือไม่อนุมัติเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
    (4)  จ านวนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน และไม่เกิน 3,000,000 บาท  
โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ต้องขอกู้เงินสามัญทั่วไปขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 60,000  บาท กรณีที่หนี้เงินกู้สามัญทั่วไปเดิม 
 จะต้องหักกลบหนี้เดิม  และรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า  60,000  บาท(เงินกู้สามัญทั่วไปใหม่  ลบ เงินกู้สามัญทั่วไปเดิม)  

(ข) สิทธิการกู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 

 
 
 

/2 6 เดือน... 
 
 
 

อายุการเป็นสมาชิก(2) สิทธิการกู้ และการผ่อนช าระ 

1 เดือน  ถึง  5 เดือน 
สูงสุดไม่เกิน 60,000  บาท   ผ่อนช าระไม่เกิน 24 งวดเดือน  

และมูลค่าหุ้นร่วมกับเงินฝาก(1) ไม่น้อยกว่า 15% ของจ านวนเงินกู้ 
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               ทั้งน้ี กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น  ให้ฝากเงินเพ่ิมในวันรับเงินกู้ได้  
และสิทธิการผ่อนช าระให้เป็นไปตามประกาศฯ หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป  
 

    กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  หากสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทที่ผ่อนช าระหนี้เกินอายุ 60 ปี  
กรณีขอกู้เงินตามประกาศนี้  จะต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญ(ผ่อนเกินอายุ 60 ปี)ดังกล่าวทั้งจ านวน 
  

  ข้อ 4  หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  ก าหนดรายละเอียดดังนี้ 
(1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  (นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น) และ 

ต้องมีอายุงานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน(กรณีเกษียณอายุ นับถึงวันเกษียณอายุ  และกรณีได้ท างานหลังเกษียณให้นับ 
ตามสัญญาจ้างงาน)  

(2) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด)  เว้นแต่  
กรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทและค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทในการประชุมคราวเดียวกัน ให้สิทธิค านวณเงินได้ 
รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และหนี้เงินกู้ใหม่โดยอนุโลม  
ซ่ึงต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
    (3) ต้องไม่ใช่สมาชิกที่สังกัดหน่วยดังนี้  1)  ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด(ยังเป็นสมาชิก)  และ  
2) ลูกจ้างชั่วคราว(สมาชิก)  

    /3 (4) สมาชิกที่หน่วยงาน... 
 

อายุการเป็นสมาชิก(2) 
สิทธิการกู้(ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน) 

วงเงินกู้สูงสุด 
 กรณีไม่ท าประกันชีวิต กรณีท าประกันชีวิต(3) 

    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 เดือนขึ้นไป 

20 เท่า 
35 เท่า 
40 เท่า 
45 เท่า 
50 เท่า 
55 เท่า 
60 เท่า 

30 เท่า 
45 เท่า 
50 เท่า 
55 เท่า 
60 เท่า 
65 เท่า 
70 เท่า 

 
 

 ไม่เกิน   
    3,000,000 บาท 

ต้องมีมูลค่าหุ้นร่วมกับเงินฝาก(1)  
(ของจ านวนเงินกู้) 

ไม่น้อยกว่า 15% ไม่น้อยกว่า 10% 
 

การผ่อนช าระ ไม่เกิน 120 งวดเดือน ไม่เกิน 156 งวดเดือน  
 

เงินฝาก(1)  คือ เงินฝากออมทรัพย์วันเกิด และหรือ เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ(เลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรือใช้ทั้งสองบัญชีก็ได้)  และเงินฝาก 
ที่คู่กับเงินกู้ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิถอนและหรือปิดบัญชีจนกว่าจะช าระหนี้แล้วเสร็จ เง่ือนไขอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศเกี่ยวกับเงินฝากนั้น ๆ 
 

 

อายุการเป็นสมาชิก(2)  ให้ให้นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น 
 

 

กรณีท าประกันชีวิต(3) ทุนประกันต้องไม่ต่ ากว่า  100,000  บาท กรณีที่กู้น้อยกว่า 100,000 บาท ให้สิทธิท าประกันโดยทุนประกัน 100,000 บาท ได ้
ทั้งนี้ เง่ือนไขเป็นไปตามประกาศว่าด้วยเพื่อการนั้น และมีเง่ือนไขเพิ่มเติมดังนี้ 

(1) การท าประกันชีวิต  ให้ท าทุนประกันตามวงเงินกู้ และระยะเวลาคุ้มครองตามสัญญากู้เงิน ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน 
(2) กรณีไม่ท าประกันชีวิต ให้ฝากเงินเป็นรายเดือนเพื่อเข้าบัญชีเงินฝาก(1) (โดยเลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่งเท่านั้น) โดยหักจากเงินได้ ณ ที่จ่าย  

และให้ฝากต่อเนื่องตลอดอายุสัญญากู้เงิน  โดยก าหนดอัตราการฝากขั้นต่ า 30 บาท/เดือน ต่อเงินกู้  100,000 บาท  และมีเง่ือนไขเพิ่มเติมดังนี้ 
(2.1) หากกู้เงินน้อยกว่า 100,000 บาท ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน 
(2.2) กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)   ตั้งแต่ 50% ของวงเงินกู้ ไม่ต้องฝากเงินเป็นรายเดือน   
(2.3) กรณีที่ฝากเงินรายเดือนไว้  และ ณ ขณะใดขณะหนึ่งมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)   ตั้งแต่ 50% ของเงินกู้คงเหลือ ณ ขณะนั้น 
       ให้สมาชิกผู้กู้แจ้งความจ านงขอยกเลิกการส่งเงินฝากรายเดือนได้ 
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(4) สมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออก 
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุการท างาน แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้   
   (5) กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก  
หรือลางานค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัยที่จะชะลอการค้ าประกัน
เงินกู้ หรือไม่อนุมัติให้ค้ าประกันเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
   (6) สิทธิการค้ าประกันของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 9,000,000  บาท  และมีสิทธิ 
ค้ าประกันไม่เกิน 5 คน 
    (7) เงื่อนไขส าหรับการใช้สมาชิกค้ าประกัน  

เงินได้รายเดือน (ผู้กู้) ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า 2 ราย ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า 3 ราย 

1. ผู้กู้มีเงินเดือนน้อยกว่า 20,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน  400,000  บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 400,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท 

2. ผู้กู้มีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป วงเงินกู้ไม่เกิน  800,000  บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 800,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท 
 

  (8) กรณีท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธิการค้ าประกันคงเหลือน้อยกว่า 200,000 บาท   
ให้เพิ่มผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
   (9) กรณีที่สมาชิกผู้กู้มีอายุการเป็นสมาชิก 1 เดือน ถึง 5 เดือน  ก าหนดให้ผู้ค้ าประกัน 
แต่ละรายจะต้องมีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว ไม่น้อยกว่าจ านวนเงินงวดช าระหน้ี
ประจ าเดือนของผู้กู้ หารจ านวนผู้ค้ าประกัน  (ตัวอย่าง นาย ก. กู้เงิน 60,000  บาท  ผ่อนช าระ 20 งวดเดือน ส่งเงินงวด
ช าระหนี้เดือนละไม่น้อยกว่า 3,200 บาท (ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย) ผู้ค้ าประกัน นาย ข จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิฯ  
ไม่น้อยกว่า 1,600  บาท  และ นาง ค จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิฯ ไม่น้อยกว่า 1,600 บาท (3,200/2=1,600)  
กรณีส่งช าระหนี้แบบต้นเงินและดอกเบี้ยต่างหาก ให้ใช้หลักการเช่นเดียวกัน) 
        (10) คณะกรรมการเงินกู้ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่มนอกเหนือจาก 
เกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้  มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน                     
ทั้งนี้  เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ 
      (11) คณะกรรมการเงินกู้มีสิทธิเรียกให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันได้ ในกรณีที่หลักประกันส าหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และหากสมาชิกผู้กู้มีความจ าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเงินกู้ย่อมท าได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการเงินกู้ก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
  ข้อ 5  อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ 
   ข้อ 6  การส่งเงินงวดช าระหน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 

(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด  ผู้กู้ต้องส่งเงินงวดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ โดยวิธีหัก 
จากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายการหักเงินอื่น ๆ แล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่าย 
ทุกรายการแล้วก าหนดดังนี้ 

เง่ือนไขการกู้ 
เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ 

หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ(ไม่น้อยกว่า) 
(ก)  ไม่ท าประกันชีวิต 3,500  บาท 
(ข)  ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) 2,500  บาท 

 

(2) สมาชิกที่เกษียณอายุการท างาน หรือสมาชิกที่ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่ยังมีหนี้เงินกู้ 
สามัญทั่วไปคงค้างกับสหกรณ์ฯ  ให้ส่งเงินงวดช าระหนี้โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก เว้นแต่  สหกรณ์ฯ 
จะพิจารณาก าหนดเป็นอย่างอื่น 

/4 (3) การส่งคืนเงินกู้... 
 



 4 
 
 (3) การส่งคืนเงินกู้ ก าหนดให้สมาชิกส่งคืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
                                    (ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                                      (ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
                                     ทั้งนี้ งวดการผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป ให้เป็นไปตามเง่ือนไขในประกาศฯ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป และเป็นไปตามหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
 ข้อ 7  กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป สามารถยื่นกู้เงินสามัญทั่วไปใหม่ได้  โดยต้องผ่อนช าระหนี้เดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 25% ของวงเงินกู้  
               กรณีที่ย่ืนกู้ก่อนก าหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่ง ให้จ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศที่ก าหนดเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 
  ข้อ 8  หนังสือสัญญากู้เงินสามัญที่สมาชิกท าไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้   
ให้คงมีผลบังคับตามเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุด หรือระงับสิ้นไป 
  ข้อ 9    กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  หรือการใช้สิทธิ์กู้เงิน 
และการค้ าประกันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัย 
ชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
                     ประกาศ ณ วันที่  31  เดอืนพฤษภาคม  พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 


