
 
 
 
 
 
 

 
 

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 8/2563 

เรื่อง การให้บริการเงินกู้สามัญ - เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 
……………………………..…………….. 

 
       ด้วยสหกรณ์ฯ มีนโยบายที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกและครอบครัวอันเนื่องมาจากค่าครองชีพ                

ที่เพิ่มสูงขึ้นเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค หรอืช าระหนี้สถาบนัการเงินอืน่ หรือการลงทุนประกอบอาชีพ เพื่อให้สมาชิกมี 
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบกบัเพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกท าประกนัชวีิต(โครงการประกันสินเชื่อ) เพื่อลดความเสี่ยงในระยะยาว   
คณะกรรมการด าเนนิการฯ ในการประชุมครั้งที่  12/2562  เม่ือวันที่  26  กนัยายน  พ.ศ. 2562 มีมติเห็นชอบเปิดใหบ้ริการ
เงินกู้สามัญ – เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 และคณะกรรมการด าเนินการฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563  
เม่ือวันที่  28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ปรบัเงื่อนไขการค้ าประกัน  เพิ่มวงเงินกู้ให้บริการ  ตลอดจนขยายระยะเวลาให้บริการ 
และเพื่ออนวุัติให้เป็นไปตามข้อ 12(5) และขอ้ 23  แห่งระเบียบฯ  ว่าด้วยเงินกู้สามัญ  พ.ศ. 2559 จึงมติยกเลิกประกาศฯ 
เรื่อง เงินกู้สามัญ - เพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต โครงการ 1/2563 ที ่89/2563 ฉบบัลงวันที่  30  กนัยายน  พ.ศ. 2562 และ 
ออกประกาศไว้ดังนี ้
  ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า  “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง “เงินกู้สามัญ-
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563” 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันท่ี  29  พฤศจิกายน  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 พนักงานสัญญาจ้างท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน พนักงานสัญญา
จ้างผู้เกษียณ พนักงานสัญญาจ้างฝ่ายบริหาร หรือวิชาการ และพนักงานสัญญาจ้างอื่น ๆ ท่ี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนดขึ้นในภายหลัง  

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

(4) อายุการเป็นสมาชิก   หมายถึง ให้นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น 
 
 
 
 
 

/2  ข้อ 4 จ านวนเงนิกู้... 
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    ข้อ 4  จ านวนเงินกู ้ เงินกู้สามัญตามประกาศนี้ท่ีให้สมาชิกผู้กูค้นหนึ่ง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเงนิกู้ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงนิกู้สามัญฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้ 
     (1)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแลว้ไม่น้อยกวา่ 24 งวดเดือน 
   (2)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องมีเงนิได้รายเดือนกับหนว่ยงานต้นสังกัด  และต้องไม่ใช่สมาชิกที่หนว่ยงาน
ต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด หรอืเกษียณอายุการท างาน 
แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้  เวน้แต่ จะขอผ่อนช าระภายในระยะเวลาก่อนออกจากหนว่ยงานหรอืเกษยีณอายุ  
   (3)  กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสบืทราบว่าผู้กูอ้ยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางาน
ค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวนิิจฉัยที่จะชะลอการอนุมัติเงินกู้  
หรือไม่อนุมัติเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถอืเปน็อันสิ้นสดุ 
    (4)  จ านวนเงนิกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

(ก) ต้องขอกูเ้งนิสามัญฯ ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 100,000  บาท กรณีมีหนีเ้งินกู้สามัญเดิม กรณ ี
ต้องหักกลบหนีเ้ดิม  และรับเงินสุทธิไม่น้อยกว่า  100,000  บาท (เงินกู้สามัญตามประกาศนี้   ลบ เงินกู้สามัญทั่วไป และ
สามัญอื่น ๆ)  

(ข) สิทธิการกู้ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

 

         ทั้งน้ี กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดข้างต้น  ให้ฝากเงินเพ่ิมในวันรับเงินกู้
ได ้ และสิทธิการผ่อนช าระให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศฯ(1) 
 

   กรณี ณ ขณะใดขณะหน่ึง  หากสมาชิกมีหน้ีเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ผ่อนช าระหนี้เกินอายุ 60 ปี  
กรณีขอกู้เงินตามประกาศนี้  จะต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญที่ผ่อนเกินอายุ 60 ปี ดังกล่าวทั้งจ านวน 
  

  ข้อ 5  หลักประกนั ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  และเป็นไปตามแนบท้ายประกาศ(1)  และตามรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ไป  (นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น) และ 
ต้องมีอายุงานเหลืออยู่ไม่น้อยกวา่ 12 เดือน(กรณีเกษียณอายุ นับถึงวนัเกษียณอายุ  และกรณไีด้ท างานหลังเกษียณ 
ให้นับตามสัญญาจ้างงาน)  

(2) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด)  เว้นแต่  
กรณีที่สมาชิกกูเ้งินสามัญทุกประเภทและค้ าประกนัเงินกู้สามัญทกุประเภทในการพิจารณาคราวเดียวกัน ให้สิทธคิ านวณเงินได ้
รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิคงเหลือหลังหกัค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  และหนี้เงินกู้ใหม่โดยอนโุลม  
ซ่ึงต้องเปน็ไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนด 
               /3 (3) ต้องไม่ใช.้.. 
 

           สถานภาพพนักงาน เง่ือนไขเงินกู ้ หมายเหตุ 
 พนักงานประจ า/ พนักงานสัญญาจ้าง สิทธิการกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท(2) ต้องท าประกันชีวิตคุ้มครองตาม

วงเงินกู้และไม่น้อยกว่าระยะเวลา
การกู ้

ต้องมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(1)  
(ของจ านวนเงินกู้) 

ไม่น้อยกวา่ 10% 

การผ่อนช าระ ไม่เกิน 84 งวดเดือน ไม่เกิน 180  งวดเดือน 
 

เงินฝาก(1)  คือ เงินฝากออมทรัพย์วันเกดิ และหรือ เงินฝากออมทรัพย์เกษยีณสุขใจ(เลือกบัญชีใดบัญชีหนึ่ง หรอืใช้ทั้งสองบัญชีก็ได้)  และเงินฝาก 
ที่คู่กับเงินกู้ดังกล่าวจะไม่มีสิทธิถอนและหรือปิดบัญชีจนกวา่จะช าระหนี้แลว้เสร็จ และหรือตามเง่ือนไขที่ก าหนดตามประกาศเกี่ยวกับเงินฝากนั้น ๆ 
 

วงเงินกู้(2) เงินกู้ตามประกาศนี้   รวมกบัเงินกู้สามัญทุกประเภททีย่กร่างตามขอ้ 29  แห่งระเบียบฯ ว่าดว้ยเงินกู้สามญั พ.ศ. 2554  และเงินกู้สามัญทุก
ประเภทที่ยกรา่งตามข้อ 23  แห่งระเบยีบฯ วา่ด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2559  เงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 3,000,000  บาท 
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    (3) ต้องไม่ใช่สมาชิกที่สังกัดหน่วยดังนี้  1)  ออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด(ยังเป็นสมาชิก)  และ  
2) ลูกจ้างชั่วคราว(สมาชิก)  

(4) สมาชิกที่หน่วยงานต้นสงักัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่าสมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออก 
จากหน่วยงานต้นสงักัด หรือเกษยีณอายุการท างาน แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้   
   (5) กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าวหรือมีข้อมูลหรือสืบทราบว่าผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก  
หรือลางานค่อนข้างมาก  และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง  คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินิจฉัยที่จะชะลอการค้ าประกัน
เงินกู้ หรือไม่อนุมัติให้ค้ าประกนัเงินกู้  และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกลา่วถือเป็นอันสิน้สุด 
   (6) สิทธิการค้ าประกันสามัญทุกประเภทของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 8,000,000  บาท  
และมีสิทธิค้ าประกันไม่เกิน 5 คน 
      (7) เงื่อนไขส าหรบัการใช้สมาชิกค้ าประกนั  

การผ่อนช าระหนี้ ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า 2 ราย ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า 3 ราย 

(7.1) ผ่อนช าระหน้ีไม่เกิน 84 งวดเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน  600,000  บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 600,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท 

(7.2) ผูผ้่อนช าระหน้ีไม่เกิน 180 งวดเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน  300,000  บาท วงเงินกู้ตั้งแต่ 300,001 บาท ถึง 3,000,000 บาท 
 

  (8) กรณีท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธกิารค้ าประกันคงเหลอืน้อยกว่า 200,000 บาท   
ให้เพิ่มผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
        (9) คณะกรรมการเงินกู้ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่มนอกเหนือจาก 
เกณฑ์ข้างต้น หากเหน็ว่าการกู้ของผู้กู้  มีความเสี่ยง และหรือผูค้้ าประกันบางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน                     
ทั้งนี้  เพื่อความเหมาะสม และเป็นประโยชน์กบัสหกรณ์ฯ 
     (10) คณะกรรมการเงนิกู้มีสิทธิเรียกให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันได้ ในกรณีที่หลักประกนัส าหรับ
เงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง  และหากสมาชิกผู้กู้มีความจ าเป็นจะขอเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันเงินกู้ย่อมท าได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติ
จากคณะกรรมการเงินกู้ก่อนจงึจะเปลี่ยนแปลงได ้
     (11) หากผู้กู้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ค้ าประกันในภายหลัง ผู้ค้ าประกันคนใหม่จะต้องมีสิทธิการ 
ค้ าประกันไม่น้อยกว่าผู้ค้ าประกันคนเดิม หากผู้ค้ าประกันคนใหม่มีสิทธิการค้ าประกันน้อยกว่า  ผู้กู้ต้องยินยอม
เปลี่ยนแปลงระยะเวลาการผ่อนช าระหนี้เงินกู้ โดยเป็นไปตามที่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควร 
 ข้อ 6  อัตราดอกเบี้ย ก าหนดดังนี ้
   (1) ผ่อนช าระไม่เกนิ 84 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปแีละไม่เกินอายุงานที่เหลืออยู่  อัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (ขณะออกประกาศนี้ เป็นร้อยละ 6.50 ต่อป)ี 
     (2) ผ่อนช าระไม่เกิน 180 งวดเดือน และไม่เกินอายุ 60 ปีและไมเ่กินอายุงานท่ีเหลืออยู่  อัตราดอกเบี้ยตาม
ประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ (ขณะออกประกาศนี้ เป็นร้อยละ 6.60 ต่อปี) 

 ข้อ 7  การส่งเงินงวดช าระหน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดดังนี ้
(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหนว่ยงานต้นสังกัด  ผู้กู้ต้องส่งเงินงวดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ  

โดยวิธีหกัจากเงนิได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายการหักเงินอืน่ ๆ แล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลอืสุทธิหลงัจาก 
หักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วก าหนดดังนี้ 

เง่ือนไขการกู้ 
เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ 

หลังหักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้วคงเหลือ(ไม่น้อยกว่า) 

พนักงานประจ าและพนักงานสัญญาจ้าง 3,000  บาท 
 

                                                                                                                      /4 (2) สมาชกิที่เกษียณ... 
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(2) สมาชิกที่เกษียณอายุการท างาน หรือสมาชิกที่ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่ยังมีหนี้เงินกู ้
สามัญคงค้างกับสหกรณ์ฯ  ให้ส่งเงินงวดช าระหนีโ้ดยหักผ่านบญัชเีงินฝากในสหกรณ์ฯ ของสมาชิก เว้นแต่  สหกรณ์ฯ จะ
พิจารณาก าหนดเป็นอย่างอื่น 
 (3) การส่งคนืเงินกู้ ก าหนดให้สมาชิกส่งคืนเป็นงวดรายเดือนแบบใดแบบหนึง่ ดังนี้ 
                                (ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทกุงวด (เวน้แต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                                (ข) ส่งคืนต้นเงินพรอ้มดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
  ข้อ 7   การพิจารณาและการอนมัุติเงินกู้ ก าหนดดังนี ้
       (1) กรณีกูเ้งินไม่เกนิ 1,000,000  บาท  มอบประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ
ผู้จัดการ จ านวน 2 ใน 3 เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติเงินกูน้ี้ ภายในเวลา 3 วันท าการ  และให้รายงานการอนุมัติให้
คณะกรรมการเงินกู้ทราบเป็นรายเดือน 
       (2) กรณีกูเ้งินตัง้แต่  1,000,001  บาท ขึ้นไป  มอบคณะกรรมการเงนิกู้พิจารณา      
  ข้อ 8  ก าหนดการยื่นค าขอกู้ และเงื่อนไขการรบัเงินกู้ ดังนี้ 
      (1)  กรณีกูเ้งนิไม่เกิน 1,000,000  บาท  ให้ยื่นค าขอกูไ้ด้ทุกวันท าการ  
      (2)  กรณีกูเ้งนิตั้งแต่ 1,000,001  บาท ขึ้นไป ให้ยื่นค าขอกูว้ันที่ 1 – 8  ของทุกเดือน  
      (3)  สมาชิกจะได้รับเงินกู้ภายหลังจากผู้มีอ านาจอนุมัติหรือคณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ(แลว้แต่กรณี) 
และภายหลังจากบริษัทประกันชวีิตตอบรับ 
                          (4)  ตามข้อ 8(1) กรณีที่สมาชิกประสงค์ต้องหักหนีเ้ดิมและย่ืนกู้ในช่วงระหว่างสง่หกัเงินเดือนการรับ
เงินกู้ให้เปน็ไปตามแนวปฏิบัติของสหกรณ์ฯ    
                          (5)  สมาชิกมีสิทธิย่ืนกู้ได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น     
  ข้อ 9   เงือ่นไขและหลกัเกณฑ์อืน่ ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ  
                 ข้อ 10  ก าหนดวงเงนิให้บรกิารไม่เกิน 40.0 ล้านบาท ก าหนดย่ืนค าขอกูไ้ด้ต้ังแตว่นัที่ 28 ตุลาคม  
พ.ศ. 2562 สิ้นสุดวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2563  
                  ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปิดโครงการก่อนก าหนดเวลา หรือก่อนเต็มวงเงิน ได้ตามสมควร 
  ข้อ 11  กรณีทีป่ระกาศนี้มไิด้ก าหนดข้อความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่ก าหนด  หรอืการใชส้ิทธิ์กู้เงิน 
และการค้ าประกนัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ให้เปน็ดุลยพินิจของคณะกรรมการด าเนินการ  และในกรณีมีปัญหาหรือ 
ข้อขัดแย้งใดในการด าเนนิการตามประกาศฯ ให้คณะกรรมการด าเนินการมีอ านาจในการวนิิจฉัยชีข้าด และการวินิจฉัย 
ชี้ขาดดังกล่าวถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
                     ประกาศ ณ วันที่  28  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 

 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกวิท  กติติวุฒิศักดิ์) 

รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
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แนบท้ายประกาศฯ(1) 
 

หลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญ-เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 
………………………………………….. 

 

 เพื่ออนวุัติให้เปน็ไปตามข้อ 4(4) และข้อ 5 แห่งประกาศฯ  เร่ือง การให้บริการเงินกู้สามัญ-เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 ก าหนดหลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญทัว่ไป ดงันี้  
 ข้อ 1 การผ่อนช าระเงินกู้สามัญฯ โดยสมาชิกผู้กู้เป็นพนักงานประจ า และใช้พนักงานประจ าค้ าประกัน 
ขั้นต่ า 2 ราย   การผ่อนช าระสูงสุด 180 งวดเดือน โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระ ดังนี้  

  

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
1 กรณีใช้ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า  2 ราย  
 พนักงานประจ า 

ค้ าประกัน 
 

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

 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 ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 120 งวดเดือน 

2 กรณีใช้ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า  3 ราย  
 พนักงานประจ า 

ไม่น้อยกว่า 2 ราย  
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 ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 168 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 60 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 60 งวดเดือน 
   2) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน  

กู้เงินมผีู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 168 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

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

กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 168 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 

อายุงานคงเหลือ 48 เดือน 
นาย จ พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 48 งวดเดือน 
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ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
3 กรณีใช้ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า  3 ราย (แบบมีเงื่อนไขตามตัวอย่าง) 
 พนักงานประจ า 

ไม่น้อยกว่า 2 ราย  
ค้ าประกัน  
 
โดยมีเง่ือนไขว่า 
ผู้ค ้าประกัน 2 ราย
ต้องมีอายุงานคงเหลือ
ไม่น้อยกว่าระยะเวลา
การผ่อนช้าระของผู้กู้  
และผู้ค ้าประกัน 
รายที่ 3 ต้องมี 
อายุงานไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของ
ระยะเวลาการผ่อน
ช้าระของผู้กู้ 

ผ่อนช าระไม่เกินอายุงาน 
คงเหลือของผู้กู้และ 
ไม่เกินอายุงานผู้ค้ าประกัน 
(2 ราย) ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหน
น้อยกว่า  
(ไม่ค ำนึงถึงอำยุสัญญำจ้ำง 
ของผู้ค  ำประกัน) 

1) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 90 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวดเดือน 
(ผู้ค้ าประกัน นาย ง มอีายุงานครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการผ่อนช าระ (180/2=84)) 

  2) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 84 เดือน 
นาย ง  พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 168 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 168 งวดเดือน 
(ผู้ค้ าประกัน นาย ค มอีายุงานครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการผ่อนช าระ (168/2=84)) 

4 กรณีใช้ผู้ค้ าประกันขั้นต่ า  4 ราย(แบบมีเงื่อนไขตามตัวอย่าง)  
 พนักงานประจ า 

ไม่น้อยกว่า 2 ราย  
ค้ าประกัน  
 
โดยมีเง่ือนไขว่า 
ผู้ค ้าประกัน 2 ราย
ต้องมีอายุงานคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่าระยะเวลา
การผ่อนช้าระของผู้กู้  
และผู้ค ้าประกัน 
รายที่ 3 และรายที่ 4 
จะต้องมีอายุไม่เกิน 
55 ปี หรือมีอายุงาน
คงเหลือไม่น้อยกว่า  
5 ปี 

ผ่อนช าระไม่เกินอายุงาน 
คงเหลือของผู้กู้และ 
ไม่เกินอายุงานผู้ค้ าประกัน 
(2 ราย)  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า  
(ไม่ค ำนึงถึงอำยุสัญญำจ้ำง 
ของผู้ค  ำประกัน) 

  นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 168 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 60 เดือน 
นาย ง พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 72 เดือน 
นาย จ พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 156 งวดเดือน 
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                    ข้อ 2 การผ่อนช าระเงินกู้สามัญฯ โดยสมาชิกผู้กู้เป็นพนักงานประจ า และใช้พนักงานประจ าค้ าประกัน 
ขั้นต่ า 1 ราย ร่วมกับพนักงานสัญญาจ้าง  หรือพนักงานสัญญาจ้างค้ าประกันทั้งหมด การผ่อนช าระสูงสุด 180 งวดเดือน  
โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระ ดังนี้  

    

 ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
พนักงานประจ า  
1 ราย ค้ าประกันร่วมกับ
พนักงานสัญญาจ้าง 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 ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
นาย ค พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  36 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 156 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
 

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

กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 36 เดือน 
นาย ค พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 156 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

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

กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  36 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 60 เดือน 

นาย ค พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  36  งวดเดือน 
 

*** สมาชิกผู้กู้ท าประกนัชีวิต(โครงการประกันสินเชื่อ)  ให้สิทธิเพิ่มงวดการผ่อนช าระจากสิทธิเดิมตามตารางข้างต้นได้ไม่เกิน 48 งวด
เดือน และผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 180 งวดเดือน ท้ังนี้ต้องไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้กู้ และไม่เกนิอายุงานคงเหลือของผู้ค้ าประกนัที่
นานที่สุด(ไม่ค านึงถึงระยะเวลาสญัญาจ้างคงเหลือของผู้ค้ าประกัน) และเง่ือนไขอ่ืน ๆ ตามที่สหกรณป์ระกาศก าหนดอันเกี่ยวเนื่องกับ
ระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุด 
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 ข้อ 3 การผ่อนช าระเงนิกู้สามัญฯ โดยสมาชิกผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง การผ่อนช าระสูงสุด 180  
งวดเดือน โดยมีเงื่อนไขการผ่อนช าระดังนี้  

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
1. พนักงานประจ าท้ังหมด  

ค้ าประกัน 
 

ผ่อนช าระไม่เกินระยะเวลา 
สัญญาจ้างคงเหลือของผู้กู้ 
และไม่เกินอายุงานคงเหลือ
ของผู้ค้ าประกันท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า  

นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ 18 เดือน 
อายุงานคงเหลือ 160 เดือน กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี  

ผู้ค้ 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 ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 36 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  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 ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  36 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 60 เดือน 

นาย ค พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  48 เดือน 
และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  36  งวดเดือน 
 

*** สมาชิกผู้กู้ท าประกนัชีวิต(โครงการประกันสินเชื่อ)  ให้สิทธิเพิ่มงวดการผ่อนช าระจากสิทธิเดิมตามตารางข้างต้นได้ไม่เกิน 48 
งวดเดือน และผ่อนช าระสูงสุดไมเ่กิน 180 งวดเดือน ท้ังนี้ต้องไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้กู้ และไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้ค้ า
ประกันที่นานที่สุด(ไม่ค านึงถึงระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือของผู้ค้ าประกัน) และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ประกาศก าหนด อัน
เกี่ยวเนื่องกับระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุด 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


