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ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
ฉบับที่ 7/2560
เรื่ อง ให้ เงินกู้แก่ สมาชิกเพื่อชําระหนีธ้ นาคาร (ธ1)
********
ด้ วยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ได้ มีมติจาก
การประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ครัง้ ที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560 แล้ วเห็นชอบให้ กําหนด
“โครงการการให้ เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อชําระหนี ้ธนาคาร” ตามระเบียบว่าด้ วยเงินกู้สามัญ 2 (เงินกู้เฉพาะกิจ)
พ.ศ. 2551 ดังนี ้
1. เงินให้ ก้ ยู ืมตามโครงการนี ้เรี ยกชื่อย่อว่า ธ1
2. หนี ้เงินกู้ยืมตามประกาศนี ้ ต้ องเป็ นหนี ้ที่เกิดจากการกู้ยืมธนาคารกรุงไทย จํากัด และธนาคารออม
สิน จํากัด มีเอกสารสัญญาเงินกู้ยืมถูกต้ อง และ ต้ องเป็ นหนี ้ที่เกิดขึ ้นก่อน ปี พ.ศ. 2560
3. สมาชิกที่จะขอกู้เงินตามโครงการนี ้
(1) ต้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ มศว จํากัด ไม่น้อยกว่า 1 ปี
(2) ต้ องไม่เคยผิดนัดชําระหนี ้ต่อสหกรณ์ไม่วา่ กรณีใดๆ
(3) ต้ องส่งภายในกําหนดอายุของผู้ก้ ทู ี่ 60 ปี
(4) ถ้ าเป็ นสมาชิกประเภทข้ าราชการบํานาญหรื อบําเหน็จรายเดือน ต้ องมีเงินให้ สหกรณ์หกั
ณ ที่จา่ ยได้ อายุต้องไม่เกิน 65 ปี และต้ องส่งภายในกําหนดอายุของผู้ก้ ทู ี่ 75 ปี
4. สมาชิกต้ องแสดงรายการหนี ้ตาม ข้ อ 2. พร้ อมเอกสารหลักฐาน ที่สหกรณ์ตรวจสอบได้
5. สมาชิกแต่ละรายจะกู้เงินตามโครงการนี ้ได้ เพียงครัง้ เดียว วงเงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท (สอง
ล้ านบาทถ้ วน)
6. การคํ ้าประกันเงินกู้
(1) สมาชิกแต่ละคนมีวงเงินคํ ้าประกันเงินกู้ไม่เกินสิทธิก้ เู งินของตนเอง
(2) จํานวนเงินกู้ไม่เกิน 500,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันเงินกู้ 2 คน
(3) จํานวนเงินกู้ที่เกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันเงินกู้ 3 คน
(4) จํานวนเงินกู้ที่เกิน 1,000,000 แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกันเงินกู้ 4 คน
(5) สมาชิก 1 คน จะคํ ้าประกันสมาชิกผู้ก้ เู งินได้ ไม่เกิน 4 คน
7. อัตราดอกเบี ้ยเงินให้ ก้ รู ้ อยละ 6.25 ต่อปี หรื อตามประกาศของสหกรณ์

8. การส่งชําระหนี ้เงินกู้ ต้ องส่งภายในกําหนดไม่เกิน 180 เดือน
9. จํานวนเงินกู้ที่จะกู้ได้ นนั ้ หลังจากหักชําระหนี ้สหกรณ์ทกุ ประเภท เงินสะสมค่าหุ้น และเงินอื่นๆ ที่
ต้ องส่งต่อสหกรณ์และทางราชการแล้ ว ต้ องมีเงินคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 500 บาท
10. สมาชิกที่จะได้ รับอนุมตั เิ งินให้ ก้ ตู ามประกาศนี ้ จะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ, ระเบียบว่าด้ วยเงินกู้
และระเบียบที่เกี่ยวข้ องทุกระเบียบ และมติของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย ศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด
11. สมาชิกที่สง่ คําขอกู้เงิน สัญญาเงินกู้ สัญญาคํ ้าประกัน พร้ อมสําเนาเอกสารครบถ้ วนแล้ ว จะได้ รับ
เงินกู้ตามที่สหกรณ์กําหนด และเมื่อทําสัญญารับเงินกู้แล้ ว ทังผู
้ ้ ก้ เู งินและผู้คํ ้าประกันจะ
เปลี่ยนแปลง สัญญาอย่างหนึง่ อย่างใดไม่ได้ เว้ นแต่หลักประกันบกพร่อง ผู้ก้ จู ะต้ องหาหลักประกัน
รายใหม่เข้ ามาทดแทนให้ สมบูรณ์ มิฉะนันสหกรณ์
้
จะเรี ยกชําระหนี ้คืนทังหมด
้
12. คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ จํากัด ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิใน
การพิจารณาให้ เงินกู้ตามโครงการนี ้
13. โครงการนี ้เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
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ลงชื่อ

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
(นายธาดาศักดิ์ วชิรปรี ชาพงษ์ )
ประธานกรรมการ
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หมายเหตุ

1. สมาชิกที่จะยื่นกู้ ธ1 ตามประกาศนี ้ จะต้ องส่งคําขอกู้ พร้ อมทังเอกสารประกอบคํ
้
าขอกู้
ให้ เรี ยบร้ อยถูกต้ อง ภายในวันพุธของสัปดาห์
2. สหกรณ์ ฯ จ่ายเงินกู้ ธ1 ตามประกาศนี ้ ในสัปดาห์ถดั ไป โดยจ่ายสัปดาห์ละ 1 ครัง้ ทุก
วันพุธ (หากตรงกับวันหยุด ให้ ใช้ วนั ทําการถัดไป)
3. สมาชิกที่จะยื่นกู้ ต้ องส่งสําเนาสัญญาเงินกู้จากธนาคารฯ และสําเนาใบเสร็ จรับเงิน
หรื อใบแสดงรายการส่งชําระหนี ้จากธนาคารฉบับล่าสุด
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