โครงการ “เงินกู้ฟ้าใส”
ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 สิงหาคม นี้เท่านั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากัด โดยคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 39/2553 ในการประชุม ครั้ง
ที่ 8/2553 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติโครงการเงินกู้เฉพาะกิจแก่สมาชิก ชื่อโครงการ “เงินกู้ฟ้าใส” เพื่อที่ จะ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับสมาชิกโดยเฉพาะหนี้ภายนอกสหกรณ์ ที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง โดยให้วงเงินกู้
สูงสุด 250,000 บาท ผ่อนได้ถึง 8 ปี และสามารถใช้สิทธิกู้ได้เฉพาะช่วงพิเศษนี้เท่านั้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย ประธานกรรมการ กล่าวว่า จากการสัมมนาสมาชิกที่ผ่านมาได้มสี มาชิกเสนอ
ให้ สอมธ.ช่วยแก้ปัญหาหนีภ้ ายนอกสหกรณ์ของสมาชิก ซึ่งทาให้สมาชิกเดือดร้อนที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอั ตรา ที่สูง
คณะกรรมการดาเนินการจึงร่วมกันคิดเพื่อช่วยเหลือ และแก้ปัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่สมาชิก จึงจัดตั้ง
โครงการ “เงินกู้ฟ้าใส” เพื่อช่วยให้สมาชิกจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ากว่า โดยกาหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- การรับเงินกู้
คุณสมบัติผู้กู้
ต้องเป็นสมาชิก สอมธ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใน มธ. และส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 61 งวด
การให้กู้ และ การผ่อนชาระ
1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท โดยพิจารณาจากความสามารถในการชาระหนี้ และอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯ
2. หลักประกันใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกของ สอมธ.ค้าประกัน (ตามเงื่อนไขที่ สอมธ.กาหนด)
3. สมาชิกที่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นหนี้ประกอบการยื่นคาขอกู้จะสามารถช่วยในการ พิจารณาให้วงเงินกู้ได้
หาก สมาชิกไม่มีหลักฐานการเป็นหนี้ประกอบการขอกู้ อาจไม่ได้รับ การพิจารณาตามวงเงินที่ขอกู้ได้
4. สอมธ. จะเชิญสมาชิกเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากสมาชิกไม่สามารถให้ข้อมูลที่เพียงพอ แก่คณะกรรมการฯ
และถ้าสมาชิกไม่สามารถให้ข้อมูลได้ สอมธ.มีสิทธิที่จะไม่อนุมัติให้กู้ แก่รายนั้นได้
5. ผ่อนชาระได้ไม่เกิน 96 งวด หรือจนเกษียณอายุราชการ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการฯ
5.1

ถ้าเงินเดือนเพียงพอในการหักชาระหนี้ สอมธ. จะหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย

5.2
ถ้าเงินเดือนไม่เพียงพอในการหักชาระหนี้ จะต้องโอนเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก ออม
ทรัพย์ของผู้กู้ที่เปิดไว้กับ สอมธ. เพื่อชาระหนี้จนครบสัญญา

กาหนดการยื่นคาขอกู้
ยื่นแบบขึ้นทะเบียน และคาขอกู้ ตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2553 เท่านั้น
ณ สานักงานท่าพระจันทร์ และสานักงานศูนย์รังสิต (เวลา 9.00 น.- 12.00 น. และเวลา 13.00 น.-15.00 น.)
การรับเงินกู้
สอมธ. จ่ายเงินกู้ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2553 โดยชาระให้แก่เจ้าหนี้ของสมาชิกโดยตรง
หรือสมาชิกประสงค์จะรับเงินด้วยตนเอง จะต้องแจ้งเหตุผลในการรับเงินด้วยตนเอง ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ร้อยละ 5.25 ต่อปี หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยของ สอมธ.
เอกสารที่ใช้ในการขอกู้
1. แบบขึ้นทะเบียนเงินกู้ฟ้าใส
2. คาขอกู้เงิน “เงินกู้ฟ้าใส”
3. เอกสารหลักฐานการเป็นหนี้
4. เอกสารหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน ใบแจ้งการจ่ายเงิน
5. เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินได้รายเดือนของหน่วยงานผู้กู้เข้าบัญชี สอมธ

หลักเกณฑ์การค้าประกัน
ผู้ขอกู้
- ข้าราชการ มธ.
- ลูกจ้างประจา มธ.
- ลูกจ้างประจา สอมธ.
ลูกจ้างประจาสานัก
อานวยการ
กิจการ สานักพิมพ์ , โรงพิมพ์
มธ.,
ศูนย์หนังสือ มธ.
สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิ
รินธร

ผู้ค้าประกัน
1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการ 1 คน หรือ
2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจา มธ. 2 คน

เงื่อนไขการค้าประกัน
เมื่อทางานครบ 5 ปี

1. สมาชิกค้าประกัน 2 คน เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจาของ มธ. หรือ
2. สมาชิกเป็นลูกจ้างประจาของสานักอานวยการกิจการ
ฯ 2 คน

เมื่อทางานครบ 5 ปี

1. สมาชิกค้าประกัน 2 คน โดยคนหนึ่งต้องเป็น
ข้าราชการ หรือ
2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจา มธ. 3 คน หรือ
3. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร 3 คน
พนักงาน มธ.
1. สมาชิกค้าประกัน 2 คน โดยคนหนึ่งต้องเป็น
ข้าราชการ หรือ
2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจา มธ. 3 คน หรือ
3. สมาชิกที่เป็นพนักงาน มธ. 3 คน และห้ามผลัดกันค้า
ประกัน
- ลูกจ้างงบพิเศษ
1. สมาชิกค้าประกัน 2 คน โดยคนหนึ่งต้องเป็น
- ลูกจ้าง ชั่วคราว
ข้าราชการ หรือ
- ลูกจ้างโครงการ
2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจา มธ. 3 คน หรือ
- ลูกจ้างหน่วยงาน
3. สมาชิกที่เป็นพนักงาน มธ. 3 คน และห้ามผลัดกันค้า
- พนักงานเงินรายได้ ประเภท ประกัน หรือ
ประจา
4. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างงบพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว
และ ชั่วคราว
ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างหน่วยงาน พนักงานเงินรายได้
ประเภทประจา
และชั่วคราว 4 คน และห้ามผลัดกันค้าประกัน

เมื่อทางานครบ 5 ปี

เมื่อทางานครบ 5 ปี
และค้าประกันได้เฉพาะ
พนักงาน มธ.
เมื่อทางานครบ 5 ปี
และค้าประกันได้เฉพาะ
- ลูกจ้างงบพิเศษ
- ลูกจ้าง ชั่วคราว
- ลูกจ้างโครงการ
- ลูกจ้างหน่วยงาน
- พนักงานเงินรายได้
ประเภทประจา
และ ชั่วคราว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)
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