
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ครั้งที่  46/2562 

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

 
                      โดยที่เห็นสมควรปรับปรุง และเพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
จ ากัด  ว่าด้วยเงินกู้สามัญ ประกอบกับคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ในการประชุมครั้งที่  5/2562  เม่ือวันที่  28  
กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2562 มีนโยบายส่งเสริมให้สมาชิกมีเงินกู้คู่เงินออม  ทั้งนี้ เพื่อสร้างความม่ันคงในระยะยาวให้กับสมาชิกและ
องค์กร จึงมีมติยกเลิกประกาศฯ เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป ที่ 26/2561 ฉบับลงวันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2561  
และยกเลิกประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป ฉบับลงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2559  และออก
ประกาศไว้ดังนี้  
  ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง การให้บริการ
เงินกู้สามัญทั่วไป” 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป 
   ข้อ 3 ค านิยาม  
(1) พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   หรือพนักงานสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ท่ีได้รับสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี  หรือพนักงานสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัย- 
วลัยลักษณ์ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป หรือ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด   

(2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานสัญญาจ้างท างานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกน้อยกว่า 60 
เดือน  ได้แก่ สายปฏิบัติการ พนักงานสัญญาจ้างที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน พนักงาน
สัญญาจ้างผู้เกษียณ พนักงานสัญญาจ้างฝ่ายบริหาร หรือวิชาการ และพนักงานสัญญาจ้างอื่น ๆ 
ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนดขึ้นในภายหลัง  

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

(4) อายุการเป็นสมาชิก   หมายถึง ให้นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น 

 
    ข้อ 4  จ านวนเงินกู ้ เงินกู้สามัญทั่วไปที่ให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่ง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเงินกู้ หรือ                
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้สามัญทั่วไป โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
     (1)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 งวดเดือน 
   (2)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องมีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด  และต้องไม่ใช่สมาชิกที่หน่วยงาน
ต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุการท างาน 
แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้  เว้นแต่ จะขอผ่อนช าระภายในระยะเวลาก่อนออกจากหน่วยงานหรือเกษียณอายุ  

/2  (3) กรณีที่สหกรณ์ฯ... 
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   (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 กรณีมีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไปเดิม 
จะต้องหักกลบหนี้เดิม  และรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า  60,000  บาท(เงินกู้สามัญทั่วไปใหม่  ลบ เงินกู้สามัญทั่วไปเดิม)  

(ข) สิทธิการกู้ให้เป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

 

               ทั้งน้ี กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น  ให้ฝากเงินเพ่ิมในวันรบัเงินกู้ได้  
และสิทธิการผ่อนช าระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไปรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ(1) 
 

    กรณี ณ ขณะใดขณะหนึ่ง  หากสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญทุกประเภทที่ผ่อนช าระหนี้เกินอายุ 60 ปี  
กรณีขอกู้เงินตามประกาศนี้  จะต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญที่ผ่อนเกินอายุ 60 ปี ดังกล่าวทั้งจ านวน 
  

  ข้อ 5  หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  และเป็นไปตามแนบท้ายประกาศ(1)  และตามรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป  (นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น) และ 
ต้องมีอายุงานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 12 เดือน(กรณีเกษียณอายุ นับถึงวันเกษียณอายุ  และกรณีได้ท างานหลังเกษียณ 
ให้นับตามสัญญาจ้างงาน)  
 

/3 (2) ต้องมีเงินได.้.. 
 
 

           สถานภาพพนักงาน 
สิทธิการกู้(ไม่เกิน 70 เท่าของเงินได้รายเดือน) 

วงเงินกู้สูงสุด 
 กรณีไม่ท าประกันชีวิต กรณีท าประกันชีวิต(2) 

 พนักงานประจ า 
 พนักงานสัญญาจ้าง 

60 เท่า 
40 เท่า 

70 เท่า 
50 เท่า 

 ไม่เกิน   
    3,000,000 บาท 

ต้องมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(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 และหรือตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามประกาศเกี่ยวกับเงินฝากนั้น ๆ 
 

 

กรณีท าประกันชีวิต(2) 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 

หากประสงค์จะขอยกเลิก  ให้สมาชิกแจ้งความจ านงขอยกเลิกการส่งเงินฝากรายเดือนได้ 
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(2) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 1,500 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด)  เว้นแต่  
กรณีที่สมาชิกกู้เงินสามัญทุกประเภทและค้ าประกันเงินกู้สามัญทุกประเภทในการพิจารณาคราวเดียวกัน ให้สิทธิค านวณเงินได้ 
รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และหนี้เงินกู้ใหม่โดยอนุโลม  
ซ่ึงต้องเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
    และตั้งแต่วันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป  ต้องมีเงินได้คงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า  
2,000 บาท 
      (3) ต้องไม่ใช่สมาชิกที่สังกัดหน่วยดังนี้  1)  ออกจากหน่วยงานต้นสังกัด(ยังเป็นสมาชิก)  และ  
2) ลูกจ้างชั่วคราว(สมาชิก)  

(4) สมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออก 
จากหน่วยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุการท างาน แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้   
   (5) กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก  
หรือลางานค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัยที่จะชะลอการค้ าประกัน
เงินกู้ หรือไม่อนุมัติให้ค้ าประกันเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
   (6) สิทธิการค้ าประกันสามัญทุกประเภทของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 8,000,000  บาท  
และมีสิทธิค้ าประกันไม่เกิน 4 คน 
      (7) เงื่อนไขส าหรับการใช้สมาชิกค้ าประกัน  

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

1. ผู้กู้มีเงินเดือนน้อยกว่า 25,000 บาท วงเงินกู้ไม่เกิน  400,000  บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 400,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท 

2. ผู้กู้มีเงินเดือนตั้งแต่ 25,000 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) คณะกรรมการเงินกู้ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่มนอกเหนือจาก 
เกณฑ์ข้างต้น หากเห็นว่าการกู้ของผู้กู้  มีความเสี่ยง และหรือผู้ค้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน                     
ทั้งนี้  เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ 
     (10) คณะกรรมการเงินกู้มีสิทธิเรียกให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันได้ ในกรณีที่หลักประกันส าหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และหากสมาชิกผู้กู้มีความจ าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเงินกู้ย่อมท าได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการเงินกู้ก่อนจึงจะเปลี่ยนแปลงได้ 
     (11) หากผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันในภายหลัง ผู้ค้ าประกันคนใหม่จะต้องมีสิทธิการ 
ค้ าประกันไม่น้อยกว่าผู้ค้ าประกันคนเดิม หากผู้ค้ าประกันคนใหม่มีสิทธิการค้ าประกันน้อยกว่า  ผู้กู้ต้องยินยอม
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนช าระหน้ีเงินกู้ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร 
   กรณีที่สมาชิกท าสัญญาเงินกู้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้  หากขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามข้อ 11 วรรคหน่ึง ให้ใชห้ลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไปรายละเอียดตามแนบท้าย
ประกาศฯ(2) เป็นเกณฑ์การพิจารณา 
                 ข้อ 6  อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ 
 
 

                                                                                      /4 ข้อ 7 การสง่เงินงวด... 
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       ข้อ 7  การส่งเงินงวดช าระหน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 

(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด  ผู้กู้ต้องส่งเงินงวดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ  
โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายการหักเงินอื่น ๆ แล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจาก 
หกัค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วก าหนดดังนี้ 

เง่ือนไขการกู้ 
เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ 

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

 
 

และตั้งแต่วันที่ 1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  เป็นต้นไป ก าหนดดังน้ี 

เง่ือนไขการกู้ 
เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ 

หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ(ไม่น้อยกว่า) 
(ก)  ไม่ท าประกันชีวิต 4,500  บาท 
(ข)  ท าประกันชีวิต (เข้าร่วมโครงการประกันเงินกู้) 3,500  บาท 

 

(2) สมาชิกที่เกษียณอายุการท างาน หรือสมาชิกที่ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่ยังมีหนี้เงินกู้ 
สามัญทั่วไปคงค้างกับสหกรณ์ฯ  ให้ส่งเงินงวดช าระหนี้โดยหักผ่านบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก เว้นแต่  สหกรณ์ฯ 
จะพิจารณาก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 (3) การส่งคืนเงินกู้ ก าหนดให้สมาชิกส่งคืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ 
                                (ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทุกงวด (เว้นแต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                                (ข) ส่งคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
 ข้อ 8  กรณีที่สมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญทั่วไป สามารถยืน่กู้เงินสามัญทั่วไปใหม่ได้  โดยต้องผ่อนช าระหนี้เดิม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือช าระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 25% ของวงเงินกู้  
               กรณีที่ย่ืนกู้ก่อนก าหนดเวลาตามความในวรรคหนึ่ง ให้จ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศที่ก าหนดเกี่ยวกับ
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ 
  ข้อ 9  หนังสือสัญญากู้เงินสามัญที่สมาชิกท าไว้กับสหกรณ์ฯ ก่อนที่ประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้   
ให้คงมีผลบังคับตามเงื่อนไขเดิมต่อไปจนกว่าสัญญานั้นจะสิ้นสุด หรือระงับสิ้นไป 
  ข้อ 10  กรณีที่ประกาศนี้มิได้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  หรือการใช้สิทธิ์กู้เงิน 
และการค้ าประกันไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้เป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาด และการวินิจฉัย 
ชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
                     ประกาศ ณ วันที่  8  มีนาคม  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

(นายนิรันดร์  จินดานาค) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
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แนบท้ายประกาศฯ(1) 
 

หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป 
………………………………………….. 

 
 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 4(4) และข้อ 5 (11) แห่งประกาศฯ  เร่ือง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป ก าหนด
หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป ดังนี้  
  ข้อ 1  การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไปส าหรับสมาชิกผู้กู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนข้ึนไป  
และสมาชิกผู้กู้เป็นพนักงานประจ า การผ่อนช าระสูงสดุ 120 งวดเดือน โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระ ดังนี้  

  

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
1. พนักงานประจ า 

ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป  
ค้ าประกัน 
 

ผ่อนช าระไม่เกินอายุงาน 
คงเหลือของผู้กู้หรือ 
ผู้ค้ าประกันท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า  
(ไม่ค ำนึงถึงอำยุสัญญำจ้ำง 
ของผู้ค  ำประกัน) 
 

1) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 178 เดือน 
นาย ง พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 150 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 120 งวดเดือน 

   2) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจ้าง/อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 178 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 120 งวดเดือน 
   3) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน  

กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจ้าง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 133 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 178 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 120 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 120 งวดเดือน 
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ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
2. พนักงานประจ า  

1 ราย ค้ าประกัน
ร่วมกับพนักงาน
สัญญาจ้าง หรือ 
พนักงานสัญญาจ้าง 
ค้ าประกันท้ังหมด 

ผ่อนช าระไม่เกินอายุงาน
คงเหลือของผู้กู้ และไม่เกิน 
อายุงานและไม่เกินระยะเวลา 
สัญญาจ้างผู้ค้ าประกัน 
ท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า 
 

1) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ า
ประกัน 

สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจ้าง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
นาย ค พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  36 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 156 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  36  งวดเดือน 
   2) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 48 เดือน  

กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจ้าง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 36 เดือน 
นาย ค พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 156 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 36  งวดเดือน 
   3) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน  

กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจ้าง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  36 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 60 เดือน 

นาย ค พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ง พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  36  งวดเดือน 
 

*** กรณีที่สมาชิกผู้กู้ท าประกันชีวิต(โครงการประกันสินเชื่อ)  ให้สิทธิเพิ่มงวดการผ่อนช าระจากสิทธิเดิมตามตารางข้างต้นได้ 
ไม่เกิน 48 งวดเดือน และผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 156 งวดเดือน ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้กู้ และไม่เกินอายุงานคงเหลือ
ของผู้ค้ าประกันที่นานที่สุด(ไม่ค านึงถึงระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือของผู้ค้ าประกัน) และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด
อันเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุด 
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 ข้อ 3 การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไปส าหรับสมาชิกผู้กู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนข้ึนไป  
และสมาชิกผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง การผ่อนช าระสูงสุด 120 งวดเดือน โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระดังนี้  

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
1. พนักงานประจ าตั้งแต่  

3 คนขึ้นไป ค้ าประกัน 
 

ผ่อนช าระไม่เกินระยะเวลา 
สัญญาจ้างคงเหลือของผู้กู้ 
และไม่เกินอายุงานคงเหลือ
ของผู้ค้ าประกันท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า  

นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ 18 เดือน 
อายุงานคงเหลือ 160 เดือน กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี  

ผูค้้ าประกัน อายุงานคงเหลือ 
นาย ข อายุงานคงเหลือ 15 เดือน 
นาย ค อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
นาย ง อายุงานคงเหลือ 220 เดือน 

นาย ก สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 15 งวดเดือน 
2. พนักงานประจ า  

ค้ าประกันร่วมกับ 
เป็นพนักงานสัญญาจ้าง 
หรือ พนักงานสัญญาจ้าง 
ค้ าประกันท้ังหมด 

ผ่อนช าระไม่เกินระยะเวลา
สัญญาจ้างคงเหลือของผู้กู้ 
และไม่เกินอายุงาน และ 
ระยะเวลาสัญญาจ้าง 
ของผู้ค้ าประกันท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า  
 

1) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ 48 เดือน 
อายุงานคงเหลือ 160 เดือน กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจ้าง/อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 36 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  36  งวดเดือน 
   2) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ 40 เดือน 

อายุงานคงเหลือ 160 เดือน กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจ้าง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  36 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 60 เดือน 

นาย ค พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ง พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  36  งวดเดือน 
 

*** กรณีที่สมาชิกผู้กู้ท าประกันชีวิต(โครงการประกันสินเชื่อ)  ให้สิทธิเพิ่มงวดการผ่อนช าระจากสิทธิเดิมตามตารางข้างต้นได้ 
ไม่เกิน 48 งวดเดือน และผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 156 งวดเดือน ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้กู้ และไม่เกินอายุงานคงเหลือ
ของผู้ค้ าประกันที่นานที่สุด(ไม่ค านึงถึงระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือของผู้ค้ าประกัน) และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด
อันเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** กรณีสมาชิกผู้กู้ท่ีเป็นลูกจ้างช่ัวคราวที่เป็นสมาชิกตามความข้อ 32(2.3) แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ ขอกู้เงินให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 3
โดยอนุโลม  กรณีที่สมาชิกผู้กู้ท าประกันชีวิต(โครงการประกันสินเช่ือ)  ให้สิทธิเพิ่มงวดการผ่อนช าระจากสิทธิเดิมตามตารางข้างต้นได้ 
ไม่เกิน 48 งวดเดือน  ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้กู้ และไม่เกินอายุงาน และระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือของ 
ผู้ค้ าประกันที่นานที่สุด   และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนดอันเกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุดแต่กรณีท า
ประกันชีวิต(โครงการประกันสินเช่ือ) 
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    แนบท้ายประกาศฯ(2) 
 

หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป 
………………………………………….. 

 
 เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามข้อ 5(11) แห่งประกาศฯ  เร่ือง การให้บริการเงินกู้สามัญทั่วไป ส าหรับที่สมาชิกท า
สัญญาเงินกู้ก่อนที่ประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้  และขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกัน ก าหนดรายละเอียดดังนี้  
 
 ข้อ 1  การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทั่วไป ส าหรับสมาชิกผู้กู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิก 6 เดือนข้ึนไป                    
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี้ 

(1) กรณีสมาชิกผู้กู้เป็นพนักงานประจ า ผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 156 งวด และไม่เกินอายุงาน 
ที่เหลืออยู่ และต้องไม่เกินอายุ 65 ปี โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระ ดังนี้ 

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
1. เป็นพนักงานประจ า  

อย่างน้อย 1 ราย   
ผ่อนช าระได้สูงสุด  
120 งวด  

นาย ก. เป็นพนักงานประจ า กู้เงิน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. พนักงานประจ า 
นาย ค. 24 
นาย ง. 36 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 120 งวด 
2. เป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ท้ังหมดและพนักงำน
สัญญำจ้ำงทุกรำยมีอำยุ
กำรเป็นสมำชิกน้อยกว่ำ 
48 เดือน 

ผ่อนช าระไม่เกินสัญญาจ้างของผู้
ค้ าประกัน 
ท่ีเหลืออยู่นานท่ีสุด 

นาย ก. เป็นพนักงานประจ า กู้เงิน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน อายุสมาชิก(เดือน) เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 30 12 
นาย ค. 35 24 
นาย ง. 45 36 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 36 งวด 
3. เป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ท้ังหมดและพนักงำน
สัญญำจ้ำงอย่ำงน้อย 1 
รำย มีอำยุกำรเป็นสมำชิก 
48 เดือนขึ นไป 

ไม่เกิน 84 งวด  นาย ก. เป็นพนักงานประจ า กู้เงิน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน อายุสมาชิก(เดือน) เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 30 12 
นาย ค. 35 24 
นาย ง. 48 36 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 84 งวด 
4. เป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ท้ังหมด โดยมีผู้ค้ าประกัน 
ไม่น้อยกว่า 2 เท่าจากท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

ไม่เกิน 84 งวด  นาย ก. เป็นพนักงานประจ า กู้เงิน  500,000  บาท มีผู้ค้ าประกัน 6 ราย
(สหกรณ์ฯ ก าหนดขั้นต่ าไว้ 3 ราย) ซ่ึงเป็นพนักงานสัญญาจ้างทั้งหมด 
นาย ก. สามารถผ่อนช าระเงินกู้ได้ไม่เกิน 84 งวด 
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ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
5. มีพนักงานประจ าหรือ

พนักงานสัญญาจ้าง 
ท่ีมีอายุ 55 ปี ขึ้นไป 
เป็นผู้ค้ าประกันร่วม 

ผ่อนช าระไม่เกินอายุงาน 
ท่ีเหลืออยู่ของผู้ค้ าประกัน 
ท่ีน้อยท่ีสุด  

1) นาย ก. เป็นพนักงานประจ า กู้เงิน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน อายุ(ปี) เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 35 พนักงานประจ า 
นาย ค. 55 พนักงานประจ า(60 เดือน) 
นาย ง. 40 พนักงานประจ า 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 60  งวด(ไม่เกินอายุงานของ 
ผู้ค้ าประกัน นาย ค.)  
 

   2) นาย ก. เป็นพนักงานประจ า กู้เงิน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน อายุ(ปี) เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 35 พนักงานประจ า 
นาย ค. 58 48 
นาย ง. 40 พนักงานประจ า 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  48  งวด(ไม่เกินอายุงานของ 
ผู้ค้ าประกัน นาย ค. (มีอายุ 58 ปี แต่พนักงานสัญญาจ้าง ท่ีเหลือ 
สัญญาจ้าง 48 เดือน) 

 
                              (2) กรณีสมาชิกผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 156 งวด และไม่เกิน 
อายุงานที่เหลืออยู่ และต้องไม่เกินอายุ 65 ปี โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระ ดังนี้ 
                              (2.1) กรณีทั่วไป       

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
1. เป็นพนักงานประจ า 

อย่างน้อย 1 ราย 
ผ่อนช าระไม่เกินสัญญาจ้าง
ของผู้กู้ท่ีเหลืออยู่ 

นาย ก. กู้เงิน  เหลือสัญญาจ้าง 18 เดือน มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. พนักงานประจ า 
นาย ค. 24 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 18 งวด 
2. เป็นพนักงานสัญญาจ้าง

ท้ังหมด  
ผ่อนช าระ ไม่เกินสัญญาจ้าง
ของผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันท่ีอยู่
นานท่ีสุดขึ้นอยู่กับจ านวนไหน
น้อยกว่า 

1) นาย ก. กู้เงิน  เหลือสัญญาจ้าง 18 เดือน มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 6 
นาย ค. 24 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 18 งวด 
 

   2) นาย ก. กู้เงิน  เหลือสัญญาจ้าง 18 เดือน มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 6 
นาย ค. 12 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 12 งวด 
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ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
3. มีพนักงานประจ าหรือ

พนักงานสัญญาจ้าง 
ท่ีมีอายุ 55 ปี ขึ้นไป 
เป็นผู้ค้ าประกันร่วม 

ผ่อนช าระไม่เกินสัญญาจ้าง
ของผู้กู้หรือไม่เกินอายุงาน/
สัญญาจ้างที่เหลืออยู่ของ 
ผู้ค้ าประกันท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่กับจ านวนไหนน้อยกว่า 

1) นาย ก. เหลือสัญญาจ้าง 48  เดือน กู้เงิน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน อายุ(ปี) เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 57 พนักงานประจ า(36 เดือน) 
นาย ค. 40 48 
นาย ง. 45 48 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 36  งวด(ไม่เกินอายุงานของ 
ผู้ค้ าประกัน นาย ข.)  
 

   2) นาย ก. เหลือสัญญาจ้าง  24  เดือน กู้เงิน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน อายุ(ปี) เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. 57 พนักงานประจ า(36 เดือน) 
นาย ค. 58 48 
นาย ง. 40 48 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  24  งวด(ไม่เกินอายุสัญญาจ้าง
ของผู้กู้  นาย ก.) 

 

                     ทั้งน้ี หลักเกณฑ์ตาม (2.1) ให้ใช้กรณีสมาชิกผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว ตามความข้อ 32(2.3)  
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ฯ โดยอนุโลม 
                              (2.2) กรณีขอขยายการผ่อนช าระ (จากสัญญาจ้างที่เหลืออยู่) ไม่เกิน 24 งวด  

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
1. เป็นพนักงานประจ า 

อย่างน้อย 2 ราย   
ระยะเวลาสัญญาจ้าง 
ของผู้กู้ท่ีเหลืออยู่ และ 

ให้บวกเพิ่ม 12 งวด    

นาย ก. กู้เงิน  เหลือสัญญาจ้าง 18 เดือน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. พนักงานประจ า 
นาย ค. พนักงานประจ า 
นาย ค. 36 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระเงินกู้ได้ไม่เกิน 30 งวด (18+12) 
2. เป็นพนักงานประจ า 

อย่างน้อย 3 ราย   
ระยะเวลาสัญญาจ้าง 
ของผู้กู้ท่ีเหลืออยู่ และ 

ให้บวกเพิ่ม 18 งวด      

นาย ก. กู้เงิน  เหลือสัญญาจ้าง 18 เดือน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. พนักงานประจ า 
นาย ค. พนักงานประจ า 
นาย ง. พนักงานประจ า 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระเงินกู้ได้ไม่เกิน 36 งวด (18+18) 
3. เป็นพนักงานประจ า 

อย่างน้อย 4 ราย   
ระยะเวลาสัญญาจ้าง 
ของผู้กู้ท่ีเหลืออยู่ และ 

ให้บวกเพิ่ม 24 งวด      

นาย ก. กู้เงิน  เหลือสัญญาจ้าง 18 เดือน  มีผู้ค้ าประกันดังน้ี  
ผู้ค้ าประกัน เหลือสัญญาจ้าง(เดือน) 

นาย ข. พนักงานประจ า 
นาย ค. พนักงานประจ า 
นาย ง. พนักงานประจ า 
นาย จ. พนักงานประจ า 

นาย ก. สามารถผ่อนช าระเงินกู้ได้ไม่เกิน 42 งวด (18+24) 
*** กรณีตามตารางข้อ 1 – 3 หากมีผู้ค้ าประกันคนใดคนหน่ึงมีอายุ  55  ปี ขึ้น ไป การบวกเพิ่มจะต้องไม่เกินอายุงานท่ีเหลืออยู่ของ 
ผู้ค้ าประกันด้วย   เช่น  ตามตัวอย่างในตารางข้อ 3  นาย ก. มีสิทธิผ่อนได้ 42  งวด แต่หากเปลี่ยนให้ผู้ค้ าประกัน นาย จ.  มีอายุ  57  ปี  
ดังน้ัน นาย ก. จะผ่อนช าระได้ไม่เกิน  36 งวด เป็นต้น 
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   ทั้งนี้ ตามความในข้อ 4  หากผู้กู้(พนักงานประจ า และพนักงานสัญญาจ้าง)ท าประกันชีวิต (โครงการประกันเงินกู้) จะผ่อนช าระโดยบวก
เพิ่มจากสิทธิการผ่อนช าระเดิม 36 งวด รวมแล้วสูงสุดไม่เกิน 156 งวดเดือน และต้องไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่ของผู้กู้ และผู้ค้ าประกันที่มี
อายุ 55 ปีขึ้นไป                  

 

 


