ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด
ที่ 2/2564
เรื่อง อัตราดอกเบีย้ เงินให้กู้
…………………………….……………………..
เพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 24
ในการประชุมครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563 เห็นชอบให้เปิดบริการเงินกู้สามัญ-ฉลองครบรอบ 25 ปี
สอ.มวล. และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ จึงได้กาหนดประกาศใหม่ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด เรือ่ ง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
ข้อ 3 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศนี้ เป็นเงินกู้ที่กาหนดตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2559, ระเบียบว่าด้วยเงินกู้
พ.ศ. 2554 และเงินกู้ที่กาหนดตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้กอ่ นระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามอัตราที่กาหนด
ดังนี้
ประเภทเงินกู้
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสามัญ
(1.1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินทั่วไป
(1.2) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ
- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤติ COVID-19
(2) เงินกู้สามัญ
(2.1) เงินกู้สามัญทั่วไป
(2.1.1) เงินกู้สามัญทั่วไป (ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2554)
(2.1.2) เงินกู้สามัญทั่วไป (ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2559)
- สัญญาที่ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวดเดือน
- สัญญาที่ผ่อนชาระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป
(2.2) เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ
(2.3) เงินกู้สามัญเพื่อการเคหะสงเคราะห์
- ตามประกาศฯ ลว. ลงวันที่ 31 มีนาคม 2559
- กรณีไม่ส่งมอบเอกสาร/หลักฐานภายในเวลาที่กาหนด
- กรณีผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไข
(2.4) เงินกู้สามัญเพื่อการอื่น ๆ
(2.4.1) เงินกู้สามัญ-เพื่อการปรับปรุงหนี้
(2.4.2) เงินกู้สามัญ-โครงการสวัสดิการซื้อบ้านพักอาศัย
(2.4.3) เงินกู้สามัญ-19 ปี ก้าวไปอย่างมั่นคง
(2.4.4) เงินกู้สามัญ-เกษียณปลอดหนี้
(2.4.5) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการดารงชีพ
(2.4.6) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการดารงชีพ โครงการ 2
(2.4.7) เงินกู้สามัญเพื่อชาระหนี้ภาระค้าประกัน

อัตราร้อยละต่อปี
เดิม

ใหม่

6.45

6.45

3.80 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

3.80 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

6.65

6.65

6.50
6.65
5.00

6.50
6.65
5.00

5.95

5.95

(1)สามัญทั่วไป

(1)สามัญทั่วไป

6.65
6.65
6.65
6.65
5.25 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

6.65
6.65
6.65
6.65
5.25 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
4.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

บวก ห้า
(11.65)
15.00

บวก ห้า
(11.65)
15.00
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2
ประเภทเงินกู้
(2.4.8) เงินกู้สามัญ-เพื่อการท่องเที่ยว
(2.4.9) เงินกู้สามัญ - เพื่อการสัมมนาและท่องเที่ยว
(2.4.10) เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม
(2.4.11) เงินกู้สามัญ – เพื่อชาระหนี้ กยศ. / กรอ.
(2.4.12) เงินกู้สามัญ-พัฒนาคุณภาพชีวิต
(2.4.13) เงินกู้สามัญ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563
- สัญญาที่ผ่อนชาระไม่เกิน 84 งวดเดือน
- สัญญาที่ผ่อนชาระไม่เกิน 180 งวดเดือน
(2.4.14) เงินกู้สามัญ-สูภ้ ัยไวรัสโคโรนา (COVID-19)
(2.4.15) เงินกู้สามัญ – ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล.
- สัญญาที่ผ่อนชาระไม่เกิน 60 งวดเดือน
- สัญญาที่ผ่อนชาระไม่เกิน 120 งวดเดือน
(3) เงินกู้พิเศษ
(3.1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
(3.1.1) โครงการ “เงินฝากเพื่อการเคหะสงเคราะห์”
- แบบมีเงินเฉลี่ยคืน
- แบบไม่มีเงินเฉลี่ยคืน
(3.1.2) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ (ทั่วไป)
(3.1.3) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ 1
- กรณีผิดวัตถุประสงค์
(3.1.4) เพื่อการเคหะสงเคราะห์ โครงการ 2
(3.1.5) เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 1/
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์
- ทาประกันชีวิต
- ไม่ทาประกันชีวิต
- กรณีผิดวัตถุประสงค์
(3.1.6) เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 2 /
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์
- ทาประกันชีวิต
- ไม่ทาประกันชีวิต
(3.1.7) เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ
(ก) ทาประกันชีวิต
- อัตราคงที่ : งวดที่ 1-36
- อัตราลอยตัว : งวดที่ 37 เป็นต้นไป
(ข) ไม่ทาประกันชีวิต
- อัตราคงที่ : งวดที่ 1-36
- อัตราลอยตัว : งวดที่ 37 เป็นต้นไป

อัตราร้อยละต่อปี
เดิม
5.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
6.15
4.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.75
6.65

ใหม่
5.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
6.15
4.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.75
6.65

6.45
6.55
6.10

6.45
6.55
6.10

-

5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.25 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

4.45
(2)ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ บวก 1.50 (3.40)
4.95
4.95
เพื่อการเอนกประสงค์ (6.50)
5.95

4.45
(2)ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ บวก 1.50 (3.15)
4.95
4.95
เพื่อการเอนกประสงค์ (6.50)
5.95

5.55
5.75
เพื่อการเอนกประสงค์ (6.50)

5.55
5.75
เพื่อการเอนกประสงค์ (6.50)

6.05
6.30

6.05
6.30

-

3.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)

-

3.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
5.25 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)
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อัตราร้อยละต่อปี

ประเภทเงินกู้
(3.2) เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
- ตามประกาศฯ ลว.1 ตุลาคม 2554
- ตามประกาศฯ ลว. 2 เมษายน 2555
- กรณีผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไข
(3.3) เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน
(3.3.1) กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในทุนเรือนหุ้น
(3.3.2) กรณีใช้สิทธิเรียกร้องในเงินฝาก

เดิม

ใหม่

6.50
6.00
19.00

6.50
6.00
19.00

6.15
ดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน
บวก 2

6.15
ดอกเบี้ยเงินฝากหลักประกัน
บวก 2

6.50
6.50
6.00
19.00

6.50
6.50
6.00
19.00

(3.4) เพื่อการอื่น ๆ
(3.4.1) เงินกู้พิเศษเพื่อการเอนกประสงค์
(3.4.2) เงินกู้พิเศษเพื่อการปรับปรุงหนี้
(3.4.3) เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน)
(4) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
(1)อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปอัตรา

6.65%
วงเงินไม่เกิน 65 ล้านบาท

(2)อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากัด

