
ยื่นกู้ได้แล้วเงินกู้สามัญสูงสุด 50 เท่า ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2555 เป็นต้นไป    
 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี 40/2554 

ได้ขยายวงเงินกูส้ามัญสูงสุด 1.5 ล้านบาท ผ่อนช าระสูงสุดถึง 10 ปี พร้อมท้ังขยายสิทธิการกูแ้ละการค้ าประกัน         

แก่พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างหน่วยงาน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวงัน้อย ประธานกรรมการ กล่าวว่า ในปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง       

ได้ปล่อยสินเชื่อเพ่ือแข่งขันกับสหกรณ์ โดยได้ขยายวงเงินกู้ในวงเงินท่ีสูง รวมท้ังคิดอัตราดอกเบ้ียในอัตราท่ีสูงด้วย 

คณะกรรมการด าเนินการ สอมธ. จึงได้มีนโยบายที่จะช่วยเหลือสมาชิกและเพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ได ้

จึงมีมตปิรับวงเงินกู้สามัญจากสูงสุดไม่เกิน 720,000 บาท เป็นสูงสุด 50 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท 

ผ่อนสูงสดุไม่เกิน 120 งวด พร้อมท้ังปรับขยายสิทธิการกู้และการค้ าประกันของกลุ่มต่างๆ อย่างท่ัวถึงดังนี ้     

 การให้กู้และ   1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 1.5 ล้านบาท โดยพิจารณาจากความสามารถ 

     ผ่อนช าระ      ในการช าระหนี้ และมีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30  

         หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ 

         2. ผ่อนช าระสูงสุด 120 งวด หรืออยู่ในดุลยพินิจของกรรมการ 

 หลักประกันเงินกู ้  1. ใช้บุคคลท่ีเป็นสมาชิก สอมธ.ค้ าประกัน(ตามเงื่อนไขท่ี สอมธ.ก าหนด) และ 

                           2. การท าประกันชีวิตตามท่ี สอมธ.ก าหนด 

วงเงินกู้สามัญใหม่ 
ระยะเวลาเป็น วงเงินกู้สามัญ  

สมาชิก(เดือน) กู้ได้(เท่า) ของเงินเดือน วงเงินกู้ไม่เกิน(บาท) ระยะเวลาผ่อนช าระ(งวด) ช าระต่อเดือน(บาท) 
  3-11 8 80,000 66 1,600 
12-35 10 110,000 66 2,200 
36-59 12 140,000 72 2,600 

60-119 30 600,000 120 7,900 

120-179 35 900,000 120 11,800 
180-240 40 1,200,000 120 15,700 

240 ขึ้นไป 50 1,500,000 120 19,600 

 การยื่นค าขอกู ้    ยื่นค าขอกู้ได้ตั้งแต่วันท่ี 17 มกราคม 2555 ณ ส านักงาน สอมธ.ท้ัง 3 แห่ง 

 อัตราดอกเบ้ีย     ตามประกาศของ สอมธ. (ปัจจุบัน 5.50 ต่อปี) 

 
 
 
 



 การท าประกันชีวิต   นอกจากการขยายวงเงินกู้ การเพ่ิมสิทธิการกู้ และการค้ าประกันให้กับสมาชิกแล้ว 

    สอมธ.ยังได้ก าหนดให้มีการจัดท าประกันชีวิตควบคู่ไปกับการใช้บุคคลค้ าประกันด้วย โดยมีแนวคิดท่ีจะ 

    ช่วยเหลือสมาชิก ผูกู้้เมื่อเสียชวีิตและผู้ค้ าประกันในกรณีท่ีผู้กู้เสียชีวิต โดยภาระหนี้ท่ีสมาชิกมีอยู่กับ สอมธ. 

    จะหมดไป และยังมีเงินคงเหลือให้กับทายาทด้วย ส่วนผูค้้ าประกันกไ็ม่ต้องรับภาระหนี้แทนผู้กู ้(กรณีตาย)  

    โดยในเร่ืองดังกล่าวนี้คณะกรรมการด าเนินการได้พิจารณาด้วยความรอบคอบและพิจารณาอย่างเหมาะสม  

    เพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุดจาก สอมธ.ส าหรับการจัดท าประกันชีวิตมีรายละเอียดดังนี้   

 วงเงินประกันชีวิต  เท่ากับวงเงินกู้ท่ีสมาชิกกู ้

 ทุนประกัน   เร่ิมต้นท่ี 100,000 – 1,500,000 บาท 

        ค่าเบี้ยประกัน  วงเงินประกัน 100,000 บาท ค่าเบ้ียประกัน 500 บาท/ปี 

             (เฉล่ีย 42 บาท/เดือน) 

 การจ่ายค่าเบี้ยประกัน ณ วันท่ีรับเงินกู้ กรมธรรม์จะคุ้มครอง 1 ปี ในปีต่อไปสมาชิกสามารถ 

     จ่ายค่าเบ้ียประกันได้ 2 วิธีคือ  

      1. หักจากเงินเดือน หรือ 

      2. เก็บจากเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืน  

 การต่ออายุกรมธรรม์ ในการต่ออายุกรมธรรม์ สอมธ.ก าหนดวงเงินประกันเท่ากับหนี้คงเหลือ  

หากสมาชิกประสงค์จะท าเต็มวงเงินกู้เดิมก็สามารถแจ้งกับ สอมธ.ได้  

ซึ่งการจ่ายค่าเบ้ียประกันก็จะเป็นไปตามทุนประกัน 

 การยกเลิกท าประกัน สอมธ.จะคืนเงินตามส่วนของระยะเวลาท่ีคงเหลือ 

 การยื่นค าขอกู ้  เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกในการกู้เงินและการจัดท าประกันชีวิต ซึ่งจะมีข้ันตอนใน 

     และการรับเงินกู้      การด าเนินการเพ่ือแจ้งรายละเอียดกับบริษัทประกัน สอมธ.ขอก าหนดวันยื่นค าขอกู ้

     เงินกู้สามัญและวันท่ีรับเงินกู้สามัญเป็น 3 งวดดังนี ้

          งวดที่ 1 สมาชิกท่ียื่นค าขอกู้ระหว่างวันท่ี 1-3 ของเดือน  

          รับเงินกูไ้ด้ตั้งแต่วันท่ี 10 ของเดือน 

                               งวดที่ 2 สมาชิกท่ียื่นค าขอกู้ระหว่างวันท่ี 4-13 ของเดือน  

        รับเงินกู้ได้ตั้งแต่วันท่ี 20 ของเดือน 

      งวดที่ 3  สมาชิกท่ียื่นค าขอกู้ระหว่างวันท่ี 14-23 ของเดือน  

          รับเงินกูใ้นวันสิ้นเดือน ส าหรับสมาชิกท่ียื่นค าขอกู้สามัญตั้งแต่วันท่ี  

                  24 ของเดือนให้ถือเป็นการยื่นค าขอกู้ในงวดท่ี 1 ของเดือนถัดไป 

     หากวันท่ีก าหนดจา่ยเงินตรงกับวันหยุดราชการ สอมธ.จะจ่ายเงินในวันท าการถัดไป 

 จากนั้น ประธานกรรมการ ได้กล่าวว่า การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี ้มีความเหมาะสมทีจ่ะตอบสนองความ

ต้องการของสมาชิกได้เป็นอย่างด ีและสามารถที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ของสมาชิกได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามขอให้

สมาชิกระมัดระวังการใช้จ่ายเงินและขอใหค้ านึงถึงความจ าเป็นในการกู ้ทั้งนี้เพื่อให้การกู้เงินของสมาชิกเกิดประโยชน์

สูงสุดทั้งสมาชิกและครอบครัว       

 สมาชิกสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีส านักงาน สอมธ.ท้ัง 3 แห่ง ท่าพระจันทร์ 3880-2     

ศูนย์รังสิต 1158-9 และคณะแพทยศาสตร์ 9665 




