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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
เรื่ อง โครงการการให้ เงินกู้สามัญ 2 แก่สมาชิกเพื่อชาระหนี ้ธนาคารและอื่นๆ
............
ด้ วยคณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ จ ากัด ได้ มีมติจากการ
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 แล้ วเห็นชอบให้ กาหนด “โครงการการให้
เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชาระหนี ้ธนาคารและอื่นๆ (ธ2)” ตามระเบียบว่าด้ วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551
ดังนี ้
1. เงินให้ ก้ ยู ืมตามโครงการนี ้เรี ยกชื่อย่อว่า ธ2
2. หนี ้นอกระบบสหกรณ์ หมายถึง หนี ้จากสถาบันการเงินอื่น หนี ้จากบัตรเครดิต หนี ้จากบัตรแทนเงินสด และ
หนี ้จากสัญญาเงินกู้ยืมที่มีหลักฐานชัดเจนพิสจู น์ได้
3. บรรดาหนี ้ตามข้ อ 2. จะต้ องเป็ นหนี ้ที่เกิดขึ ้นก่อนเดือนเมษายน 2561
4. สมาชิกที่จะขอกู้เงินโครงการนี ้
(1) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) ต้ องเป็ นสมาชิกสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ สหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
(อนุโลมผู้สมัครใหม่ตามข้ อกาหนดของ สสอ.มศว)
5. สมาชิกต้ องแสดงรายการหนีน้ อกระบบพร้ อมหลักฐาน ที่ ตรวจสอบได้ และเป็ นที่ พอใจของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด หรื อคณะกรรมการที่ได้ รับมอบหมาย โดย
วัตถุประสงค์เงินให้ ก้ คู รัง้ นี ้ แยกประเภท ดังนี ้
(1) ชาระหนี ้ธนาคารออมสิน จากัด ไม่เกิน 800,000 บาท
(2) ชาระหนี ้บัตรเครดิต ไม่เกิน 100,000 บาท
(3) ชาระหนี ้นอกระบบหรื อบุคคลภายนอก ไม่เกิน 100,000 บาท
6. สมาชิกแต่ละรายจะกู้เงินตามโครงการนี ้ได้ เพียงครัง้ เดียว วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาทถ้ วน)
แต่ถ้าผู้ขอกู้เงินมีหนี ้ตามโครงการให้ เงินกู้สามัญ 2 เก่าค้ างอยู่จะต้ องถูกหักชาระหนี ้เดิมทุกสัญญา ให้ เหลือ
หนี ้เงินกู้ตามโครงการนี ้เพียงหนี ้เดียว
7. การค ้าประกันเงินกู้
7.1 ต้ องมีสมาชิกค ้าประกันเงินกู้ ดังนี ้
(1) จานวนเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท มีผ้ คู ้าประกันเงินกู้ 2 คน
(2) จานวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ้าประกันเงินกู้ 3 คน
(3) จานวนเงินกู้ที่เกิน 500,000 บาทขึ ้นไป ต้ องมีผ้ คู ้าประกันเงินกู้ 4 คน
(4) สมาชิก 1 คน จะค ้าประกันสมาชิกผู้ก้ เู งินได้ ไม่เกิน 4 คน

7.2 ต้ องทาประกันสินเชื่อ (กลุม่ ) กับบริ ษัทประกันชีวิต ดังนี ้
(1) สาหรับเงินกู้ตงแต่
ั ้ 100,000 บาทขึ ้นไป วงเงินที่ทาประกัน 1 แสนบาท
สหกรณ์จะหักเงินกู้เป็ นเงินเบี ้ยประกัน 4,050 บาท ระยะเวลาประกัน 9 ปี สหกรณ์ จะเรี ยกเก็บใหม่
เมื่อครบกาหนด 9 ปี โดยอาจเรี ยกเก็บเป็ นรายปี ในอัตราที่บริ ษัทกาหนด
(2) สาหรับเงินกู้ตงแต่
ั ้ 300,000 บาทขึ ้นไป วงเงินที่ทาประกัน 3 แสนบาท
สหกรณ์จะหักเงินกู้เป็ นเงินเบี ้ยประกัน 12,150 บาท ระยะเวลาประกัน 9 ปี สหกรณ์ จะเรี ยกเก็บใหม่
เมื่อครบกาหนด 9 ปี โดยอาจเรี ยกเก็บเป็ นรายปี ในอัตราที่บริ ษัทกาหนด
(3) สาหรับเงินกู้ตงแต่
ั ้ 800,000 บาทขึ ้นไป วงเงินที่ทาประกัน 8 แสนบาท
สหกรณ์จะหักเงินกู้เป็ นเงินเบี ้ยประกัน 32,400 บาท ระยะเวลาประกัน 9 ปี สหกรณ์ จะเรี ยกเก็บใหม่
เมื่อครบกาหนด 9 ปี โดยอาจเรี ยกเก็บเป็ นรายปี ในอัตราที่บริ ษัทกาหนด
8. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์
9. การส่งชาระหนีเ้ งินกู้ของผู้ก้ เู งิน ต้ องส่งภายในกาหนดไม่เกิน 180 เดือน และต้ องไม่เกินอายุของผู้ก้ ูที่ 60 ปี
ถ้ าเป็ นข้ าราชการบานาญหรื อเงินบาเหน็จรายเดือน ต้ องมีเงิน ให้ สหกรณ์ หกั ณ ที่จ่าย และต้ องไม่เกินอายุ
ของผู้ก้ ทู ี่ 75 ปี
10. จานวนเงินกู้ที่จะกู้ได้ นนั ้ หลังจากหักชาระหนี ้สหกรณ์ ทุกประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ ที่ต้องส่งต่อ
สหกรณ์และทางราชการแล้ ว ต้ องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือน และต้ องไม่น้อยกว่า
1,000 บาท
11. สมาชิกที่จะได้ รับอนุมตั ิเงินให้ ก้ ตู ามประกาศนี ้ จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ , ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้ องทุกระเบียบ และมติของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรั พย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิ
โรฒ จากัด
12. สมาชิ กที่ ส่งคาขอกู้เงิ น สัญญาเงิ นกู้ สัญญาคา้ ประกัน พร้ อมสาเนาเอกสารครบถ้ วนแล้ ว จะได้ รับเงิ น กู้
หลังจาก 5 วันทาการ และเมื่อทาสัญญารับเงินกู้แล้ ว ทังผู
้ ้ ก้ เู งินและผู้ค ้าประกันจะเปลี่ยนแปลง สัญญาอย่าง
หนึ่งอย่างใดไม่ได้ เว้ นแต่หลักประกันบกพร่ อง ผู้ก้ ูจะต้ องหาหลักประกันรายใหม่เข้ ามาทดแทนให้ สมบูรณ์
มิฉะนันสหกรณ์
้
จะเรี ยกชาระหนี ้คืนทังหมด
้
13. คณะกรรมการดาเนิ น การสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ มหาวิ ทยาลัยศรี นคริ นทรวิ โรฒ จ ากัด ทรงไว้ ซึ่งสิทธิ ในการ
พิจารณาให้ เงินกู้ตามโครงการนี ้
14. โครงการนี ้เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 3 กันยายน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2561

ลงชื่อ
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