
 
 
 
 
 
 

 
 

 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด 
ที ่ 66/2565 

เรื่อง  เงินกู้สามัญ-สร้างสรรคุณภาพชีวิต 
……………………………..…………….. 

 
       ด้วยสถานการณ์ภาวะเงินเฟ้อที่รุนแรงในปัจจุบัน เปน็ผลใหค้่าครองชีพ ตลอดจนการใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มสูงขึ้น  

ท าให้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชวีิตของประชาชนเป็นวงกว้าง สหกรณ์ฯ จึงมีนโยบายให้ความช่วยเหลือสมาชิกในสภาวะ
ดังกล่าว จึงมีนโยบายให้สมาชิกกูเ้งินเพื่อหกักลบหนี้สหกรณ์ฯ และช าระหนี้สถาบันการเงินอื่น เพือ่ให้มีภาระหนี้สัญญาเดียว
คณะกรรมการด าเนนิการ  ในการประชุมครั้งที่ 11/2565  เม่ือวนัที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  มีมติเห็นชอบ เปิดใหบ้ริการ
เงินกู้สามัญ-สร้างสรรคณุภาพชีวติ และเพื่ออนวุัติให้เปน็ไปตามขอ้ 12 (5) และขอ้ 23 แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ    
พ.ศ. 2559 จึงได้ออกประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญ-สร้างสรรคณุภาพชีวิต ไว้ดังนี ้
  ข้อ 1 ประกาศนีเ้รียกว่า  “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ์ จ ากัด เรื่อง “เงินกู้สามัญ-
สร้างสรรคุณภาพชีวิต” 
  ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บงัคบัตั้งแตว่ันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
   ข้อ 3 ค านิยาม  
(1) พนักงานประจ า หมายถึง พนักงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือพนักงานสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ท่ีได้รับสัญญาจ้างจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี หรือพนักงานสัญญาจ้างของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 60 เดือนขึ้นไป หรือเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย             
วลัยลักษณ์ จ ากัด   

(2) พนักงานสัญญาจ้าง หมายถึง พนักงานสัญญาจ้างท างานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกน้อยกว่า 60 เดือน  
ได้แก่ สายปฏิบัติการ พนักงานสัญญาจ้างท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน พนักงานสัญญาจ้าง-             
ผู้เกษียณ พนักงานสัญญาจ้างฝ่ายบริหาร หรือวิชาการ และพนักงานสัญญาจ้างอื่น ๆ                
ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก าหนดขึ้นในภายหลัง  

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

(4) อายุการเป็นสมาชิก   หมายถึง ให้นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น 
 
    ข้อ 4  จ านวนเงินกู ้ เงินกู้สามัญตามประกาศนี้ท่ีให้สมาชิกผู้กูค้นหนึ่ง ๆ นั้น ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการเงนิกู้ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยให้เงนิกู้สามัญฯ โดยมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี ้
     (1)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 24 งวด  
   (2)  ณ วันที่ยื่นกู้ สมาชิกต้องมีเงนิได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด  และต้องไม่ใช่สมาชิกที่หนว่ยงาน
ต้นสังกัด แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่า สมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด หรือเกษียณอายุการท างาน 
แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้ เวน้แต่ จะขอผ่อนช าระภายในระยะเวลากอ่นออกจากหน่วยงานหรือเกษียณอายุ  

 
/2  (3) กรณทีี่สหกรณ์ฯ... 
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   (3)  กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าว หรือมีข้อมูล หรือสืบทราบว่า ผู้กูอ้ยู่ระหว่างการขอลาออก หรือลางาน
ค่อนข้างมาก และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง ให้คณะกรรมการเงินกู้ มีอ านาจวนิิจฉัยที่จะชะลอการอนุมัติเงินกู้ หรือ  
ไม่อนุมัติเงินกู้ และการวินิจฉัยชีข้าดดังกล่าว ถือเป็นอนัสิ้นสุด 
    (4)  จ านวนเงนิกู้สูงสุดไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยก าหนดรายละเอียดดังนี้ 

(ก)  ต้องขอกู้เงินสามัญฯ ขั้นต่ าไม่น้อยกว่า 200,000 บาท  
(ข)  กรณีกูเ้งนิตามประกาศนี้ และประสงค์หกัช าระหนี้สามัญเดิม(ทุกประเภท) และหรอื                   

เงินกู้พิเศษแบบหมุนเวียน ภายหลังจากหักช าระหนี้เดิมแล้ว จะต้องรับเงินกู้ส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหนีเ้งนิกูเ้ดิม 
(ที่หักกลบ)  และขั้นต่ า 200,000 บาท  (ตัวอย่าง : มีหนี้เดิม (ที่หกักลบ) 100 บาท จะต้องกู้เงินไม่น้อยกว่า 120 บาท) 

(ค) สิทธิการกู้ ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด ดังนี้ 
 

 

         สิทธิการผ่อนช าระให้เป็นไปตามข้อ 5 (7) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การผ่อนช าระเงินกู้สามัญรายละเอียด
ตามแนบท้ายประกาศฯ(1) 
     ณ ขณะใดขณะหน่ึง สมาชิกทีมี่หน้ีเงินกู้สามัญทุกประเภทที่ผ่อนช าระหน้ีเกินอายุ 60 ปี หากขอกู้เงินตาม
ประกาศน้ี จะต้องหักกลบหนี้เงินกู้สามัญที่ผ่อนช าระเกินอายุ 60 ปี ดังกล่าว ทั้งจ านวน  
 

  ข้อ 5  หลักประกัน ต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ และเป็นไปตามแนบทา้ยประกาศ(1) และตามรายละเอียด
ดังนี้ 

(1) ต้องมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึน้ไป (นับตามจ านวนงวดของการส่งค่าหุ้น) และ 
ต้องมีอายุงานเหลืออยู่ไม่น้อยกวา่ 12 เดือน (กรณีเกษียณอายุ นับถึงวันเกษียณอายุ และกรณีไดท้ างานหลังเกษียณ ให้นบั 
ตามสัญญาจ้างงาน)  

(2) ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท (ตามใบแจ้งเงินเดือนล่าสุด) เว้นแต่  
กรณีที่สมาชิกกูเ้งินสามัญทุกประเภทและค้ าประกนัเงินกู้สามัญทกุประเภทในการพิจารณาคราวเดียวกัน ให้สิทธคิ านวณเงินได ้
รายเดือนคงเหลือสุทธิใหม่ ตามเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลงัหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และหนี้เงินกูใ้หม่ โดยอนุโลม และต้อง
เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ และให้เปน็ไปตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด 

/3 (3) ต้องไม่ใช.่.. 
 

รายการ เง่ือนไขเงินกู ้ หมายเหตุ 
 พนักงานประจ า/  
พนักงานสัญญาจา้ง(3) 

สิทธิการกู้สูงสุดไม่เกิน 4,500,000 บาท (1) กรณีวงเงินกู้ตั้งแต่ 500,001 บาท ขึ้นไป 
ต้องท าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ (2) 

มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก(4) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ 
ท้ังนี้ กรณีมีมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดข้างต้น  

ให้ฝากเงินเพิ่มในวันรับเงินกู้ได 

การผ่อนช าระ ไม่เกิน 180 งวด  
 

(1) วงเงินกู้  เงินกู้ตามประกาศน้ี รวมกับเงินกู้สามัญเพื่อการอื่น ๆ (โครงการ) ตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ เงินกู้รวมกัน 
ต้องไม่เกิน 4,500,000  บาท 

(2) กรณีท าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ ต้องท าทุนประกันตามวงเงิน และระยะเวลาคุ้มครองไม่น้อยกว่าสัญญากู้เงิน  
(3) พนักงานสัญญาจ้าง (ค านิยามตามข้อ 3 (2)) จะต้องเหลือระยะเวลาสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 12 เดือน กรณีไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
ให้เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา 
(4) เงินฝาก คือ เงินฝากออมทรัพย์วันเกิด และหรือ เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ (เลือกบัญชีใดบัญชีหน่ึง หรือใช้ท้ังสองบัญชีก็ได้) 
และเงินฝากท่ีคู่กับเงินกู้ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิถอนและหรือปิดบัญชีจนกว่าจะช าระหน้ีแล้วเสร็จ และหรือตามเงื่อนไขที่ก าหนดตาม
ประกาศเกี่ยวกับเงินฝากน้ัน ๆ 
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    (3) ต้องไม่ใช่สมาชิกที่สังกัดหน่วยดังนี้  1) ออกจากหนว่ยงานต้นสังกัด (ท่ียังเปน็สมาชิก) และ  
2) ลูกจ้างชั่วคราว (สมาชิก)  

(4) สมาชิกที่หน่วยงานต้นสงักัดแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบว่า สมาชิกดังกล่าวได้ย่ืนเรื่องขอลาออก 
จากหน่วยงานต้นสงักัด หรือเกษยีณอายุการท างาน แต่ยังไม่มีผลบังคบัใช้   
   (5) กรณีที่สหกรณ์ฯ ทราบข่าว หรือมีข้อมูล หรือสืบทราบว่า ผู้ค้ าประกันอยู่ระหว่างการขอลาออก  
หรือลางานค่อนข้างมาก และคาดว่าจะออกจากงานในภายหลัง ให้คณะกรรมการเงินกู้มีอ านาจวินจิฉัยที่จะชะลอ            
การค้ าประกันเงนิกู้ หรอืไม่อนุมตัิให้ค้ าประกันเงินกู้ และการวินิจฉัยชี้ขาดดังกล่าวถอืเปน็อันสิ้นสดุ 
   (6) สิทธิการค้ าประกันสามัญทุกประเภทของสมาชิกรายใดรายหนึ่ง จะต้องไม่เกิน 8,000,000 บาท  
และมีสิทธิค้ าประกนัไม่เกิน 5 คน 
      (7) เงื่อนไขการค้ าประกนั และเงินได้สุทธิของผู้ค้ าประกัน  
 
 

วงเงินกู้(บาท) 
เงินได้สุทธิคงเหลือ 
ผู้ค้ าประกัน (บาท) 

ผู้ค้ าประกัน (ขั้นต่ า) การผ่อนช าระ 

      200,000 – 800,000 2,000 2 คน                                                                     
(พนักงานประจ าอย่างน้อย 1 คน) 

ไม่เกิน 180 งวด 

      800,001 – 4,500,000 2,000 3 คน                                                                     
(พนักงานประจ าอย่างน้อย 2 คน) 

ไม่เกิน 180 งวด 

 

  (8) กรณีท่ีสมาชิกผู้ค้ าประกันรายใด มีวงเงินสิทธกิารค้ าประกันคงเหลอืน้อยกว่า 200,000 บาท   
ให้เพิ่มผู้ค้ าประกันอีก 1 ราย 
        (9) คณะกรรมการเงินกู้ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย มีสิทธิเรียกผู้ค้ าประกันเพิ่ม นอกเหนอืจากเกณฑ์
ข้างต้น หากเห็นว่า การกู้ของผู้กูมี้ความเสี่ยง และหรอืผู้ค้ าประกนับางรายมีความเสี่ยงในการค้ าประกัน ทั้งนี้ เพื่อความ
เหมาะสม และเป็นประโยชน์กับสหกรณ์ฯ 
     (10) คณะกรรมการเงนิกู้ มีสิทธิเรียกให้สมาชิกเปลี่ยนแปลงผู้ค้ 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 เป็นไปตามประกาศฯ เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู ้(ณ ขณะออกประกาศนี้ อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.50 ต่อปี)      

 ข้อ 7  การส่งเงินงวดช าระหน้ี และการช าระหนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ทีก่ าหนดดังนี ้
(1) สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหนว่ยงานต้นสังกัด ผู้กู้ต้องส่งเงนิงวดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ  

โดยวิธีหกัจากเงนิได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย เมื่อรวมกับรายการหักเงินอืน่ ๆ แล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลอืสุทธิ หลงัจาก 
หักค่าใช้จ่ายทุกรายการแล้ว ต้องมีเงินไดค้งเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 2,000 บาท   
 (2) การส่งคนืเงินกู้ ก าหนดให้สมาชิกส่งคืนเงนิกู้เป็นงวดรายเดือน แบบใดแบบหนึง่ดังนี ้
                                (ก) ส่งคืนต้นเงินเท่ากันทกุงวด (เวน้แต่งวดสุดท้าย) และช าระดอกเบี้ยต่างหาก 
                                (ข) ส่งคืนต้นเงินพรอ้มดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 

          /4 (3) การส่งคนื... 
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      (3) สมาชิกต้องท าบันทึกขอ้ตกลง จะไม่ช าระหนี้ตามประกาศน้ีภายในระยะเวลา 5 ป ีนับจากวันที่  
กู้เงนิ (สัญญากูเ้งินลงวนัที่ 1 ส.ค. 65 ครบก าหนด 5 ปี วันที่ 1 ส.ค. 70)  
                           กรณีช าระหนี้ทั้งจ านวน หรือช าระหนี้พิเศษ จนเป็นเหตุให้หนี้ตามประกาศนี้หมดก่อน 5 ปี นับจาก
วันทีกู่้เงิน สมาชิกต้องจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของวงเงินกู ้เว้นแต่ กรณีกูเ้งินประเภทอื่นของสหกรณ์ฯ และช าระหนี้
ตามประกาศนี้ หรือกรณีขอกู้เพิม่ส าหรับเงินกู้ตามประกาศนี้ 
  ข้อ 8   การพิจารณาและการอนุมัติเงินกู้ ก าหนดดังนี้ 

(1) กรณีกูเ้งินไม่เกนิ 2,000,000 บาท  มอบประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ 
ผู้จัดการ จ านวน 2 ใน 3 เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาและอนุมัติเงินกูน้ี้ ภายในเวลา 3 วันท าการ และให้รายงานการอนุมัติให้
คณะกรรมการเงินกู้ทราบเป็นรายเดือน  
            กรณีที่ผู้มีอ านาจพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้กูแ้ละหรือผูค้้ าประกัน มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยเพิ่มเติม  
ให้เสนอคณะกรรมการเงินกู้อนุมตัิ 

(2) กรณีกูเ้งินตัง้แต่ 2,000,001 บาท ขึ้นไป ใหค้ณะกรรมการเงินกูพ้ิจารณาและอนุมัตเิงินกูน้ี ้
  ข้อ 9  ก าหนดการยื่นค าขอกู้ และเงื่อนไขการรบัเงินกู้ ดังนี ้

(1) กรณีกูเ้งินไม่เกนิ 2,000,000 บาท ย่ืนค าขอกูไ้ด้ทุกวนัท าการ  
(2) กรณีกูเ้งินตัง้แต่ 2,000,001 บาท ขึ้นไป ให้ยื่นกู้ทุกวันที่ 1 – 8 ของทุกเดือน 

      (3)  สมาชิกจะได้รับเงินกู้ภายหลังจากผู้มีอ านาจอนุมัติ และภายหลังจากบริษัทประกนัชีวิตตอบรบัแล้ว 
                          (4)  กรณีที่สมาชิกประสงค์จะหักช าระหนี้เดิม และย่ืนกู้ในช่วงระหว่างสง่หักเงนิเดือน การรับเงินกู้ 
ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสหกรณ์ฯ    
  ข้อ 10  เงือ่นไขและหลกัเกณฑ์อืน่ ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญ  
                 ข้อ 11  ก าหนดยื่นค าขอกู้ได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2566 
ทั้งน้ี สหกรณ์ฯ สงวนสิทธิที่จะปิดโครงการก่อนก าหนดเวลาได้ตามสมควร 
  ข้อ 12  กรณีมีปัญหา หรือข้อขัดแย้งใดในการด าเนินการตามประกาศ ให้คณะกรรมการด าเนินการ มีอ านาจ 
ในการวินิจฉัยชี้ขาด ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ หรือวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
 
                     ประกาศ ณ วันที่  27  กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
 

 
(นางกาญจุรีย์ ว่องไวรัตนกุล) 

ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ ากัด 
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หลักเกณฑ์การผ่อนเงินกู้สามัญ-สร้างสรรคุณภาพชีวิต 
………………………………………….. 

 

 เพื่ออนวุัติให้เปน็ไปตามข้อ 4(4) และข้อ 5 แห่งประกาศฯ  เร่ือง เงินกู้สามัญ-สรา้งสรรคุณภาพชวีิต 
ก าหนดหลักเกณฑ์การผ่อนช าระ ดังนี้  
 ข้อ 1  กรณีกู้ไม่เกิน 800,000 บาท ผ่อนช าระสูงสุด 180 งวด ผู้ค้ าประกัน 2 ราย มีเงื่อนไขการผ่อนช าระ 
ดังนี้  

ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
(1) ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า 

 พนักงานประจ า 
ค้ าประกันไม่น้อยกว่า  
1 ราย ค้ าประกัน 
 

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

 นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 204 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ   

28 เดือนและอายุงานคงเหลือ 
180 เดือน 

 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวด  

 
ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 

(2) ผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง 

(2.1) พนักงานประจ าท้ังหมด  
ค้ าประกัน 
 

ผ่อนช าระไม่เกินระยะเวลา 
สัญญาจ้างคงเหลือของผู้กู้ 
และไม่เกินอายุงานคงเหลือ
ของผู้ค้ าประกันท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า  

นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ 24 เดือน 
อายุงานคงเหลือ 160 เดือน กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี  

ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ อายุงานคงเหลือ 
นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 18 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 18 งวด 
 

 

*สมาชิกผู้กู้ท าประกันชีวิต (โครงการประกันสินเชื่อ)  ให้สิทธิเพิ่มงวดการผ่อนช าระจากสิทธิเดิมตามตารางข้างต้นได้ไม่เกิน 48 เดือน 
และผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 180 งวด ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้กู้ และไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้ค้ าประกันที่ 
นานที่สุด (ไม่ค านึงถึงระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือของผู้ค้ าประกัน) และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด อันเกี่ยวเน่ืองกับ
ระยะเวลาการผ่อนช าระสูงสุด 

(2.2) พนักงานประจ า  
ค้ าประกันร่วมกับ 
เป็นพนักงานสัญญาจ้าง  
 

ผ่อนช าระไม่เกินระยะเวลา
สัญญาจ้างคงเหลือของผู้กู้ 
และไม่เกินอายุงาน และ 
ระยะเวลาสัญญาจ้าง 
ของผู้ค้ าประกันท่ีน้อยท่ีสุด  
ขึ้นอยู่ว่าจ านวนไหนน้อยกว่า  
 

นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือ 48 เดือน 
อายุงานคงเหลือ 160 เดือน กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 

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

และอายุงานคงเหลือ 180 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน  36  งวด 

 
 
 

/6 ข้อ 3 กรณีกูไ้ม่เกนิ...        
     

แนบท้ายประกาศฯ(1) 
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            ข้อ 3 กรณีกูไ้ม่เกิน 4,500,000 บาท  ผ่อนช าระ สูงสุด 180 งวด ผู้ค้ าประกันไม่น้อยกว่า 3 ราย  โดยผู้กู้เป็น
พนักงานประจ า มีเงื่อนไขการผอ่นช าระ ดังนี้  
ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
(1) กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน  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 งวด 
   2) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน  

กู้เงินมีผู้ค้ 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 120 เดือน 
 กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน  3 ราย  

 พนักงานประจ า 
ไม่น้อยกว่า 2 ราย  
ค้ าประกัน 

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

 3) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 156 เดือน กู้เงินมี         
ผู้ค้ 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 งวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/7 (2) กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน... 
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ที ่ ผู้ค้ าประกัน ระยะเวลาการผ่อนช าระ ตัวอย่าง 
(2) กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน  3 ราย (แบบมีเงื่อนไขตามตัวอย่าง) 
 พนักงานประจ า 

ไม่น้อยกว่า 2 ราย  
ค้ าประกัน  
โดยมีเง่ือนไขว่า 
ผู้ค ้าประกัน 2 รายต้อง
มีอายุงานคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่าระยะเวลา
การผ่อนช้าระของผู้กู้  
และผู้ค ้าประกัน 
รายที่ 3 ต้องมี 
อายุงานไม่น้อยกว่า
ครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การผ่อนช้าระของผู้กู้ 

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

1) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน  
กู้เงินมีผู้ค้ าประกันดังน้ี 
ผู้ค้ าประกัน สถานภาพ ระยะเวลาสัญญาจา้ง/อายุงานคงเหลือ 

นาย ข พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 180 เดือน 
นาย ค พนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 เดือน 
นาย ง พนักงานสัญญาจา้ง ระยะเวลาสัญญาจา้งคงเหลือ  28 เดือน 

และอายุงานคงเหลือ 84 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 120 งวด 
(ผู้ค้ าประกัน นาย ง มอีายุงานครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการผ่อนช าระ (120/2=60)) 

   
2) นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 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 120 เดือน 

นาย ก  สามารถผ่อนช าระได้สูงสุดไม่เกิน 120 งวด 
(ผู้ค้ าประกัน นาย ค มอีายุงานครึ่งหนึ่งของระยะเวลาการผ่อนช าระ (120/2=60)) 

(3) กรณีใช้ผู้ค้ าประกัน 4 ราย (แบบมีเงื่อนไขตามตัวอย่าง)  
 พนักงานประจ า 

ไม่น้อยกว่า 2 ราย  
ค้ าประกัน  
 

โดยมีเง่ือนไขว่า 
ผู้ค ้าประกัน 2 รายต้อง
มีอายุงานคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่าระยะเวลา
การผ่อนช้าระของผู้กู้  
และผู้ค ้าประกันรายที่ 3 
และรายที่ 4 จะต้องมี
อายุไม่เกิน 55 ปี หรือมี
อายุงานคงเหลือ 
ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

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

  นาย ก  ผู้กู้เป็นพนักงานประจ า อายุงานคงเหลือ 120 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 120 งวด 
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 ข้อ 4 กรณีกู้ไม่เกิน 4,500,000 บาท  ผ่อนช าระสูงสุด 180 งวด ผู้ค้ าประกัน 3 ราย โดยผู้กู้เป็น
พนักงานสัญญาจ้าง  มีเงื่อนไขการผ่อนช 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 งวด 
(2) พนักงานประจ า  

ค้ าประกัน 2 ราย  
ร่วมกับเป็นพนักงาน
สัญญาจ้าง  

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  งวด 
 

 

*สมาชิกผู้กู้ท าประกันชีวิต(โครงการประกันสินเชื่อ)  ให้สิทธิเพิ่มงวดการผ่อนช าระจากสิทธิเดิมตามตารางข้างต้นได้ไม่เกิน 48 เดือน  
และผ่อนช าระสูงสุดไม่เกิน 180 งวด ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้กู้ และไม่เกินอายุงานคงเหลือของผู้ค้ าประกันที่นานที่สุด 
(ไม่ค านึงถึงระยะเวลาสัญญาจ้างคงเหลือของผู้ค้ าประกัน) และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนด อันเกี่ยวเน่ืองกับระยะเวลา 
การผ่อนช าระสูงสุด 

 
 


