
 
 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ์ จ ากัด 

ที่  57/2564 
เรื่อง  อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู ้ 

…………………………….…………………….. 
 

             เพื่อความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ  และสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบัน  คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25                           
ในการประชุมครั้งที่ 9/2564  เม่ือวันที่ 28  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564  เห็นชอบใหเ้ปิดบริการเงนิกูส้ามัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19 
และเงินกู้เพื่อเหตฉุุกเฉิน-ฝ่าวกิฤต COVID-19  จึงได้ก าหนดประกาศใหม่ดังนี ้
            ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกวา่ “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด เรือ่ง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้” 
            ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคบัตั้งแต่วนัที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2564  เป็นต้นไป 
            ข้อ 3 อัตราดอกเบี้ยตามประกาศนี้ เปน็เงนิกู้ที่ก าหนดตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2559, ระเบียบว่าด้วยเงินกู้          
พ.ศ. 2554 และเงนิกู้ที่ก าหนดตามระเบียบเดิมที่มีผลบังคับใช้กอ่นระเบียบว่าด้วยเงินกู้ พ.ศ. 2554 ให้เป็นไปตามอัตราที่ก าหนด
ดังนี้  

ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละตอ่ปี 
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสามัญ  

(1.1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินท่ัวไป 
(1.2) เงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินอื่น ๆ 

- เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน-ฝ่าวิกฤติ COVID-19   

6.45 
 

3.80 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
(2) เงินกู้สามัญ  
     (2.1) เงินกู้สามัญท่ัวไป  
            (2.1.1) เงินกู้สามัญท่ัวไป (ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2554)   
            (2.1.2) เงินกู้สามัญท่ัวไป (ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2559)      
                     - สัญญาท่ีผ่อนช าระไม่เกิน 60 งวดเดือน 
                     - สัญญาท่ีผ่อนช าระตั้งแต่ 61 งวดเดือน ขึ้นไป          

 
6.65 

 
6.50 
6.65 

     (2.2) เงินกู้สามัญสงเคราะห์พิเศษ 5.00 
     (2.3) เงินกู้สามัญเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
            - ตามประกาศฯ ลว. ลงวันท่ี 31 มีนาคม 2559 
            - กรณีไม่ส่งมอบเอกสาร/หลักฐานภายในเวลาท่ีก าหนด 
            - กรณีผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไข  

 
5.95 

(1)สามัญท่ัวไป บวก ห้า (11.65) 
15.00 

     (2.4) เงินกู้สามัญเพ่ือการอื่น ๆ 
            (2.4.1) เงินกู้สามัญ-เพื่อการปรับปรุงหน้ี     
            (2.4.2) เงินกู้สามัญ-โครงการสวัสดิการซ้ือบ้านพักอาศัย 
            (2.4.3) เงินกู้สามัญ-19 ปี ก้าวไปอย่างมั่นคง 
            (2.4.4) เงินกู้สามัญ-เกษียณปลอดหน้ี 
            (2.4.5) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ 
            (2.4.6) เงินกู้สามัญ-เงินด่วนเพื่อการด ารงชีพ โครงการ 2 
            (2.4.7) เงินกู้สามัญเพื่อช าระหน้ีภาระค้ าประกัน 
 

 
6.65 
6.65 
6.65 
6.65 

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

 
  

/2 (2.4.8) เงินกู้สามัญ… 
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ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละตอ่ปี 

           (2.4.8) เงินกู้สามัญ-เพื่อการท่องเท่ียว 
           (2.4.9) เงินกู้สามัญ - เพื่อการสัมมนาและท่องเท่ียว 
           (2.4.10) เงินกู้สามัญวิสาหกิจเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพเสริม   
           (2.4.11) เงินกู้สามัญ-พัฒนาคุณภาพชีวิต 
           (2.4.12) เงินกู้สามัญ - เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ 1/2563 
                      - สัญญาท่ีผ่อนช าระไม่เกิน 84 งวดเดือน 
                      - สัญญาท่ีผ่อนช าระไม่เกิน 180 งวดเดือน  
           (2.4.13) เงินกู้สามัญ-สู้ภัยไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
           (2.4.14) เงินกู้สามัญ – ฉลองครบรอบ 25 ปี สอ.มวล. 
                      - สัญญาท่ีผ่อนช าระไม่เกิน 60 งวดเดือน 
                      - สัญญาท่ีผ่อนช าระไม่เกิน 120 งวดเดือน 
           (2.4.15) เงินกู้สามัญ – Smart Refinance 1/2564 
           (2.4.16) เงินกู้สามัญเพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
           (2.4.17) เงินกู้สามัญ-เพื่อซ้ือคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป แท็บเล็ต และโมบายดีไวซ์ 
          (2.4.18) เงินกู้สามัญ-รีไฟแนนซ์สู้ภัยโควิด-19 

5.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
6.15 

4.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
6.65 

 
6.45 
6.55 
6.10 

 
5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
5.25 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
5.80 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
4.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน)  
5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

6.00 
  (3) เงินกู้พิเศษ  
       (3.1) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
               (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/                                           
                        เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์ 
                        - ท าประกันชีวิต    
                        - ไม่ท าประกันชีวิต 
                        - กรณีผิดวัตถุประสงค์ 
               (3.1.6) เพื่อการเคหะสงเคราะห์-วลัยลักษณ์เคหะ 2 /                                               
                        เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ-เอนกประสงค์ 
                        - ท าประกันชีวิต    
                        - ไม่ท าประกันชีวิต 
              (3.1.7) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ – เคหะสุขใจ 
                       (ก) ท าประกันชีวิต    
                            - อัตราคงที่ : งวดท่ี 1-36  
                            - อัตราลอยตัว : งวดท่ี 37 เป็นต้นไป  
                       (ข) ไม่ท าประกันชีวิต 
                            - อัตราคงที่ : งวดท่ี 1-36  
                            - อัตราลอยตัว : งวดท่ี 37 เป็นต้นไป 

 
 

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) 
 
 

6.05 
6.30 

 
 

3.50 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
5.00 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

 
3.75 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 
5.25 (ไม่มีเงินเฉลี่ยคืน) 

 
/3 (3.2) เงินกู้พิเศษ… 
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ประเภทเงินกู้ อัตราร้อยละตอ่ปี 
       (3.2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  
             - ตามประกาศฯ ลว.1 ตุลาคม 2554 
             - ตามประกาศฯ ลว. 2 เมษายน 2555 
             - กรณีผิดวัตถุประสงค์หรือผิดเงื่อนไข 

 
6.50 
6.00 
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) เงินกู้พิเศษเพ่ือการเอนกประสงค์ 
              (3.4.2) เงินกู้พิเศษเพ่ือการปรับปรุงหน้ี 
              (3.4.3) เงินกู้พิเศษ (ใช้สิทธิรับเงินปันผลเป็นประกัน) 

 
6.50 
6.50 
6.00 

  (4) อัตราดอกเบี้ยสูงสุด  19.00 
 

(1)อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปอัตรา 6.65% 
(2)อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ วงเงินไม่เกิน 65 ล้านบาท 

 
                     ประกาศ ณ วันที่  31  พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
  
 

 
 
 
 

              (อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์) 
              ประธานกรรมการ 

           สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
 


