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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด
เรื่ อง โครงการให้ เงินกู้เพื่อชาระหนี ้และบรรเทาความเดือดร้ อนจากโควิด-19 ครัง้ ที่ 2
............
ด้ วยคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ได้ มีมติจาก
การประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ครัง้ ที่ 9/2564 วันที่ 22 สิงหาคม 2564 เห็นชอบให้ กาหนด “โครงการ
ให้ เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชาระหนี ้และบรรเทาความเดือดร้ อนจากโควิด-19 ครัง้ ที่ 2” ตามระเบียบว่าด้ วยเงินกู้
สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ) พ.ศ. 2551 ดังนี ้
1. เงินให้ ก้ ยู ืมตามโครงการนี ้เรี ยกชื่อย่อว่า ว2
2. วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนจากโควิด-19 ครัง้ ที่ 2
3. สมาชิกที่จะขอกู้เงินตามโครงการนี ้ จะต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว ไม่น้อยกว่า 2 ปี
และเป็ นสมาชิกกองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ที่ชาระเต็มจานวนแล้ ว (อนุโลมให้ ชาระในวันเดียวกัน)
4. เงินที่จะให้ ก้ ตู ามประกาศนี ้ คานวณด้ วยจานวนทุนเรื อนหุ้นสะสมของสมาชิกผู้ก้ ู (เนื่องจากไม่ได้
ค ้าประกันเงินกู้ด้วยบุคคล) และต้ องส่งชาระหนี ้ระยะยาว ดังนัน้ สมาชิกจะไม่สามารถกู้เงินกู้เพื่อ
เหตุฉกุ เฉินได้
5. สมาชิกแต่ละรายจะกู้เงินตามโครงการนี ้ได้ เพียงครัง้ เดียว จานวนเงินกู้ไม่เกิน ร้ อยละ 80 ของทุน
เรื อนหุ้นสะสมของตนเอง สูงสุดไม่เกิน 300,000.00 บาท (สามแสนบาทถ้ วน)
6. สมาชิกที่จะกู้เงินตามประกาศนี ้ ต้ องไม่มีหนี ้ ดังนี ้
6.1 เงินกู้ประเภทเงินกู้ฉกุ เฉิน
6.2 หนี ้เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนจากโควิด-19 (ว1)
6.3 สมาชิกต้ องไม่มีหนี ้เงินกู้ประเภทอื่นที่คานวณจากทุนเรื อนหุ้นสะสมของสมาชิกผู้ก้ เู งิน
เว้ นแต่จะกู้เงิน แล้ วชาระหนี ้เงินกู้ ตาม ข้ อ 6.1 6.2 และ 6.3 ให้ หมดสิ ้น
7. สมาชิกที่ได้ รับเงินกู้ตามโครงการนี ้ จะได้ รับเงินกู้ในวันทาการถัดไป โดย
7.1 โอนเข้ าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในสหกรณ์
7.2 จ่ายเป็ นเช็คธนาคาร
8. สมาชิกที่จะกู้เงินตามประกาศนี ้ เมื่อรวมทุกประเภทสัญญาเงินกู้ที่มีตอ่ สหกรณ์ ต้ อง
ไม่ เกิน 4 สัญญา ไม่รวมสัญญาเงินกู้ที่ต้องชาระหนี ้ในฐานะผู้ค ้าประกัน
9. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ให้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์

10. การส่งชาระหนี ้เงินกู้ ต้ องส่งภายในกาหนดไม่เกิน 120 เดือน และไม่เกินอายุของผู้ก้ ทู ี่ 60 ปี
11. ถ้ าสมาชิกที่เป็ นข้ าราชการบานาญหรื อรับเงินบาเหน็จรายเดือน ที่สหกรณ์หกั ณ ที่จา่ ยได้ ต้ องส่ง
ภายในกาหนดไม่เกิน 60 เดือน และไม่เกินอายุของผู้ก้ ทู ี่ 80 ปี
12. จานวนเงินกู้ที่จะกู้ได้ นนั ้ หลังจากหักชาระหนี ้สหกรณ์ทกุ ประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ ที่
ต้ องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ ว ต้ องมีเงินเหลือไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของเงินได้ รายเดือน
และไม่น้อยกว่า 1,000 บาท
13. สมาชิกที่จะได้ รับอนุมตั เิ งินให้ ก้ ตู ามประกาศนี ้ จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ, ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องทุกระเบียบ และมติของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จากัด
14. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ จากัด ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิใน
การพิจารณาให้ เงินกู้ตามโครงการนี ้
15. โครงการนี ้เริ่มตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที 30 สิงหาคม 2564

(นายชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จากัด

