
สินเชื่อ เงินกู้ 
         
เงินกู้สามัญ  (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15  ต่อปี) 

วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน  3,000,000.00  บาท โดยแยกตามประเภทสมาชิก  ดังนี้ 
 

1. สมาชิกที่เป็น ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน หรือเจ้าหน้าที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ ากัด 

 
1.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป  ถึง 36 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  500,000.00  

บาท   
1.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป  ถึง  60  เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  

1,500,000.00  บาท    
 1.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป  ถึง  84  เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  

2,000,000.00  บาท   
 1.4 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  84  เดือนขึ้นไป  ถึง  108  เดือน วงเงินกู้สูงสุดไมเ่กิน  

2,500,000.00  บาท   
  1.5 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  108  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  3,000,000.00  บาท  
(สามลา้นบาทถ้วน) 

 
2. สมาชิกที่เป็น พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ 
 

2.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6 เดือนขึ้นไป  ถึง 12 เดอืน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  300,000.00  
บาท   

2.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  12  เดือนขึ้นไป  ถึง 36 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  
500,000.00  บาท   
  3.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป  ถึง 60 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 
1,500,000.00  บาท   
  3.4 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  60  เดือนขึ้นไป  ถึง 84 เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 
2,000,000.00  บาท   

3.5 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  84  เดือนขึ้นไป ถึง 108  เดือนวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  
2,500,000.00  บาท   

 3.6 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  108  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  3,000,000.00  บาท   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. สมาชิกที่เป็น พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา 
 
  3.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  6  เดือน  ถึง  12 เดือน  วงเงินกู้สูงสุด ไม่เกิน  200,000.00 
บาท   
  3.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  12  เดือนขึ้นไป ถึง  36  เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  
300,000.00 บาท   
  3.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  36  เดือนขึ้นไป  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  500,000.00  บาท   

  
4. สมาชิกที่เป็น อาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง 
 
  4.1 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  6  เดือนถึง 12 เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  200,000.00  บาท   
             4.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ถึง 24  เดือน วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  250,000.00  
บาท   
  4.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่ 24 เดือนข้ึนไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  300,000.00  บาท   

  
5. สมาชิกที่เป็น ลูกจ้างชั่วคราว 
 

 5.1 สมาชิกทีม่ีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่  12  เดือนถึง  36  เดือน  วงเงินกู้สูงสุดไมเ่กิน 50,000.00  บาท   
  5.2 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่  36 เดือนขึ้นไป ถึง  60  เดือน  วงเงินกู้สูงสดุไมเ่กิน 80,000.00  
บาท   

5.3 สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชกิตั้งแต่ 60 เดือนข้ึนไป วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  100,000.00  บาท   
 
 

6. สมาชิกผู้กู้เงินสามัญทุนเรือนหุ้น  ให้กู้ได้ภายในจ านวนเงินไม่เกินร้อยละ  90  ของทุนเรือนหุ้นทั้งหมด 
 

การค้ าประกัน   
         สมาชิกประเภท ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  ข้าราชการบ านาญ  ลูกจ้างบ าเหน็จรายเดือน  สมาชิก

ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ  และเจ้าหน้าที่สหกรณ์   
  1. เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  500,000.00  บาท   ให้มีผู้ค้้าประกัน  2  คน 

  2. เงินกู้สามัญเกิน  500,000.00 บาท  แต่ไม่เกิน  1,500,000.00 บาท  ให้มีผู้ค้้าประกัน  3  คน 
       3. เงินกู้สามัญเกิน 1,500,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 2,500,000.00 บาท ให้มีผู้ค้้าประกัน 4  คน 

  4. เงินกู้สามัญเกิน 2,500,000.00 บาท แต่ไม่เกิน  3,000,000.00 บาท ให้มีผู้ค้้าประกัน 5  คน 
 
                    สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา 

1. เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  300,000.00  บาท  ให้มีผู้ค้้าประกัน  2  คน   
2. เงินกู้สามัญเกิน  300,000.00  บาท  แต่ไม่เกิน  500,000.00  บาท ให้มีผู้ค้้าประกัน 3  คน  
 

                    สมาชิกประเภทอาจารย์ประจ าสัญญาจ้าง 
  1. เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  250,000.00  บาท  ให้มีผู้ค้้าประกัน  2  คน 

 2. เงินกู้สามัญเกิน  250,000.00 บาท  แต่ไม่เกิน  300,000.00  บาทให้มีผู้ค้้าประกัน  3  คน  
 
 
 
 



                     สมาชกิประเภทลูกจ้างชั่วคราว 
             1.  เงินกู้สามัญ  ไม่เกิน  50,000.00  บาท  ให้มีผู้ค้้าประกัน  2  คน 

          2.  เงินกู้สามัญเกิน 50,000.00 บาท แต่ไม่เกิน 80,000.00 บาท ให้มีผู้ค้้าประกัน   3  คน   
          3.  เงินกู้สามัญเกิน 80,000.00  บาท  แต่ไม่เกิน 100,000.00 บาทให้มีผู้ค้้าประกัน  4  คน   

 4.  สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  อาจารย์ประจ้าสัญญาจ้าง  และลูกจ้างช่ัวคราว  
สัญญาเงินกู้สามัญทุกสัญญาต้องมีสมาชิกสหกรณ์ประเภทอ่ืนค้้าประกันไม่น้อยกว่า  1  คน 

 
                      บุคคลค้ าประกัน   
    1. สมาชิกประเภทข้าราชการ  ลูกจ้างประจ้า  ข้าราชการบ้านาญ  ลูกจ้างบ้าเหน็จรายเดือน  เจ้าหน้าที่
สหกรณ์  พนักงานราชการ  และพนักงานมหาวิทยาลัย  มีสิทธิค้้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  7  ราย 

  2. สมาชิกประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  มีสิทธิค้้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน 5  ราย 
  3. สมาชิกประเภทอาจารย์ประจ้าสัญญาจ้าง  มีสิทธิค้้าประกันเงินกู้สามัญได้ไม่เกิน  5  ราย 

                          4. สมาชิกประเภทลูกจ้างช่ัวคราว  มสีิทธิค้้าประกันเงินกู้สามัญได้ ไม่เกิน  3  ราย 
  
                       ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช าระหนี้   

    สมาชิกที่เป็นข้าราชการ  ลูกจ้างประจ้า  ข้าราชการบ้านาญ  ลูกจ้างบ้าเหน็จรายเดือน  และเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  จ้ากัด   สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานราชการ  
สมาชิกที่เป็นพนักงานมหาวทิยาลัยตามสัญญา  สมาชิกที่เป็นอาจารย์ประจ้าสัญญาจ้าง สมาชิกที่เป็นลูกจ้างช่ัวคราว    

                1. จ้านวนเงินกู้ไม่เกิน  100,000  บาท ให้ผ่อนช้าระให้เสร็จสิ้น  ภายใน  36 งวด 
    2. จ้านวนเงินกู้เกิน  100,000  บาท  แต่ไม่เกิน  500,000  ให้ผ่อนช้าระให้เสร็จสิ้น  ภายใน  96  งวด 

                            3. จ้านวนเงินกู้เกิน 500,000 บาท ข้ึนไป ให้ผ่อนช้าระให้เสร็จสิ้น ภายใน  240 งวด 
    4. สมาชิกกลุ่มข้าราชการบ้านาญ  ลูกจ้างบ้าเหน็จรายเดือน  ให้ผ่อนช้าระได้จนถึงอายุ  70  ปี  ทั้งนี้

ต้องไม่เกิน  240  งวด  ยกเว้นสมาชิกท่ีขอกู้สามัญจากทุนเรือนหุ้น  หรือเงินฝากของตนเองที่มีอยู่ในสหกรณ์เป็นหลักประกัน 
 

                            เงินกู้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชกิสหกรณ์ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15  ต่อปี) 

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณต์ิดต่อกนัมานานแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี  
2. วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน 150,000  บาท 
3.  มีสมาชิกค้้าประกัน 1 คน   
4.  ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช้าระหนี้จ้านวน 48  งวด 
5. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน  
 
เงินกู้สามัญเพ่ือพัฒนาความกา้วหน้าทางวิชาการ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี) 
    ก าหนดวงเงินกู้ดังนี้ 

                         1. เงินกู้ส้าหรับบุคลากรสายวิชาการ     จ้านวนเงินกู้ไม่เกิน    100,000  บาท 
                         2. เงินกู้ส้าหรับบุคลากรสายสนับสนุน   จ้านวนเงินกู้ไม่เกิน      50,000  บาท 
            3. มีสมาชิกค้้าประกัน 1 คน   

             4. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช้าระหนี้จ้านวน 36  งวด 
 5. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน  
 
 
 
 



 หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการให้เงินกู้  ดังนี้ 
              1. ผู้กู้ใช้สิทธิกู้ตามระเบียบนี้ให้แก่ตนเอง  และคู่สมรส  เท่านั้น 
               2. ผู้กู้จะต้องยื่นใบรับรองการปฏิบัติราชการกับผู้บังคับบัญชา (TOR)  เพื่อขอผลงานทางวิชาการหรือ

ขอปรับระดับทางวิชาชีพ  (ช้านาญการ) และหลักฐานการจ่ายเงินได้รายเดือนประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ต้องมีเงินได้ราย
เดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน 

 
เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี) 

                       ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน  

ก าหนดวงเงินกู้ดังนี้ 
 ระดับปริญญาเอก          จ้านวนเงินกู้ไม่เกิน    500,000  บาท 

ระดับปริญญาโท  จ้านวนเงินกู้ไม่เกิน    300,000  บาท 
ระดับปริญญาตรี  จ้านวนเงินกู้ไม่เกิน    150,000  บาท  

 ระดับต่้ากว่าปริญญาตรี จ้านวนเงินกู้ไม่เกิน    100,000  บาท 
 

1. สิทธิการกู้เงินกู้ประเภทสามญัเพื่อการศึกษาของอาจารย์ประจ้าสัญญาจ้างและลูกจ้างช่ัวคราว  ให้มี
สิทธิกู้ไดไ้ม่เกินวงเงินของสิทธิการกู้สามัญ 

2. มีสมาชิกค้้าประกัน จ้านวน  2  คน 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และรายละเอียดการให้เงินกู้  ดังนี้ 
1.  ผู้กู้ใช้สิทธิกู้ตามระเบียบนี้ให้แก่ตนเอง  คู่สมรส  และบุตร  เท่านั้น 
2. ผู้กู้จะต้องยื่นใบรับรองการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาหรือส้าเนาใบแจ้งการช้าระเงิน และหลักฐาน 
       การจ่ายเงินได้รายเดือนประกอบการพิจารณา  ทั้งนี้ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้ง  
       หมดแล้วไม่น้อยกว่า 5 % ของเงินได้รายเดือน 
 
เงินกู้สามัญเพ่ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี) 
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 
2. วงเงินกู้สูงสุดไวไ้ม่เกิน 100,000 บาท 
3. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช้าระหนี้  จ้านวน 36 งวด 
4. สมาชิกค้้าประกันเพื่ออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์   จ้านวน 1  คน  หรือท้าประกันภัยคุ้มครองสินเช่ือกับ 
       บริษัทประกันภัยที่สหกรณ์ฯ ก้าหนด  เพื่อคุ้มครองภาระหนีต้อ่สหกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 



เงินกู้ประเภทสามัญเพ่ืออเนกประสงค์ (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี) 

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ติดติดกันมานานแล้วไม่น้อยกว่า  3  ปี 
2. วงเงินกู้สูงสุดไว้ไม่เกิน 500,000  บาท เว้นแต่  พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา และอาจารย์  
       ประจ้าสัญญาจ้าง  วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน  100,000  บาท   
3. มีสมาชิกค้้าประกัน จ้านวน  2  คน 
4. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช้าระหนี้  จ้านวน 120  งวด 

เงินกู้สามัญเพ่ือยานพาหนะ  (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี) 

1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์  ติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 6  เดือน 
2. วงเงินกู้สูงสุดไวไ้ม่เกิน 3,000,000  บาท   
3. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช้าระหนี้  จ้านวน 150  งวด 

 

เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิก  (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.80 ต่อปี) 

1. สหกรณ์ให้เงินกู้ฉุกเฉินแก่สมาชิกรายหนึ่ง ๆ  ได้สูงสุดไม่เกิน 3  เท่าของเงินได้รายเดือนของสมาชิก  
และไม่เกินค่าหุ้นที่สมาชิกได้ช้าระไว้แล้วกับสหกรณ์ 

2. สมาชิกที่กู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเตม็สิทธิแล้ว  แต่ประสงค์ขอยื่นค้าขอกู้ใหม่  จะต้องผ่อนช้าระหนี้
มาแล้วไม่น้อยกว่า  3  งวด 

3. ต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  ของเงินได้รายเดือน 
 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์  (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.90 ต่อปี) 
รายละเอียดเงินกู้พิเศษ  
 - จ้านวนวงเงินกู้สูงสุดไมเ่กิน 5,000,000  บาท 
 -  จ้านวนเงินกู้ส่วนท่ีเกินค่าหุ้นของผู้กู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ90 ของราคาประเมินแห่งค่าของ
อสังหาริมทรัพย ์
 - สมาชิกจะต้องแสดงแหล่งท่ีมาของรายได้ รายจ่าย หนังสือรับรองการกู้เพื่อการเคหะของสถาบัน
การเงินอ่ืน หลักฐานการประเมินราคาทรัพย์ท่ีน้ามาเป็นหลักประกัน หรือหลักฐานอ่ืน ที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของคณะกรรมการดา้เนินการ  
- เมื่อคณะกรรมการด้าเนินการอนมุัติวงเงินกู้ ไม่ว่าทรัพย์ทีเ่ป็นหลักประกันจะจดนิติกรรมจ้านองไว้กับ
สถาบันการเงินอ่ืน หรือหลักประกนัเดิมจะไดจ้ดนิติกรรมจ้านองไว้สหกรณ์กต็าม สมาชิกผู้กู้ต้องด้าเนนิการ
ไถ่ถอนทรัพย์จ้านอง และดา้เนินการจดนติิกรรมจ้านองใหม่กับสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์จะจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกผู้
กู้เมื่อการจดนิติกรรมจ้านองแล้วเสร็จ 
 
เงินกู้พิเศษเพ่ือการลงทุนประกอบอาชีพ  (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี) 
1. ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์  ติดต่อกนัมาแล้วไม่น้อยกว่า 6  เดือน 
2. มีทรัพย์จ้านองไว้กับสหกรณ์ หรือ สถาบันการเงินอ่ืน 
3.  วงเงินกู้สูงสุดไวไ้ม่เกิน 5,000,000  บาท   
4.  สหกรณ์ให้เงินกู้ไมเ่กินร้อยละ 90% ของราคาประเมินทรัพย์สิน 
5. ระยะเวลาการผ่อนเงินงวดช้าระหนี้  จ้านวน 240  งวด 


