(สำเนำ)
ประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จำกัด
เรื่อง หลักเกณฑ์กำรให้เงิ นกู้สำมัญโครงกำรพิ เศษเพื่อชำระหนี้ สถำบันกำรเงิ นอื่น
พ.ศ. 2563
---------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 55 (4) และข้อ 76 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จากัด พ.ศ. 2552 และมติท่ปี ระชุม คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จากัด ในคราวประชุมครัง้ ที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มมี ติให้กาหนดหลักเกณฑ์
การให้เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษเพื่อชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น พ.ศ.2563 ดังนี้
1. วัตถุประสงค์การให้เงินกู้
เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทีม่ ภี าระหนี้บตั รเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอนกประสงค์ บัตรกดเงินสด
ไฟแนนซ์เช่าซื้อรถ ของสถาบันการเงินอื่น บริษทั ในระบบ ทีม่ คี วามประสงค์จะปิ ดชาระหนี้ เพื่อลดภาระ
ค่าใช้จ่ายประจาเดือนให้เหลือการผ่อนชาระเพียงแห่งเดียว
2. หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ สาหรับสมาชิกสามัญ ที่มคี ุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 34(1)
((1.1) – (1.6)) มีดงั นี้
(1) ผูก้ ตู้ อ้ งเป็ นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
(2) ผูก้ ตู้ อ้ งยื่นคาขอกูแ้ ละทาสัญญาเงินกูต้ ามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
3. วงเงินกูย้ มื สาหรับเงินกู้
วงเงินกูใ้ ห้ใช้ตามใบแจ้งหนี้บตั รเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชือ่ เอนกประสงค์ บัตรกดเงินสด
ไฟแนนซ์เช่าซื้อรถ ของสถาบันการเงินอื่น บริษทั ต่าง ๆ เดือนล่าสุด แต่ตอ้ งไม่เกินจานวน 600,000.00
บาท (หกแสนบาทถ้วน)
4. การผ่อนชาระ
ระยะเวลาผ่อนชาระไม่เกิน 84 เดือน โดยระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่เกินที่ผู้กู้และผู้ค้าประกัน
จะอยู่ปฏิบ ัติงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรือ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จากัด หรือ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาหรับสมาชิกเดิมทีไ่ ด้รบั เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน ระยะเวลาการผ่อนชาระต้องให้
เสร็จสิน้ ภายในอายุ 75 ปี บริบูรณ์
5. ผูก้ ู้ต้องมีความสามารถในการผ่อนชาระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็ นรายเดือน โดยหักจากเงิน
ได้รายเดือน เมื่อรวมกับค่าหุน้ ตามทีก่ าหนดไว้ในระเบียบ และหนี้เงินกูอ้ ่นื ๆ ทีจ่ ะต้องชาระแล้วต้องไม่เกิน
ร้อยละ 70 ของเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้
6. อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ให้คดิ อัตราดอกเบีย้ เงินกูส้ ามัญ ลบด้วยร้อยละ 1.00 ต่อปี
7. หลักประกันสาหรับเงินกู้ให้ใช้ตามหลักเกณฑ์เงินกูส้ ามัญ
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8. การจ่ายเงินกู้
สหกรณ์ จะจ่ายเงินกู้ท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิเป็ นเช็คสังจ่
่ ายธนาคารเพื่อชาระหนี้ ตามใบแจ้งหนี้ของแต่ละ
สถาบันการเงิน หรือบริษทั ต่าง ๆ โดยตรง หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และมอบอานาจให้สหกรณ์
ถอนชาระหนี้ และให้นาใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารการชาระเงินมาแนบสัญญาเงินกูเ้ พื่อเป็ นหลักฐานต่อไป
ทัง้ นี้ผกู้ ูต้ อ้ งเป็ นผูอ้ อกค่าธรรมเนียม หรือค่าใช่จ่ายอื่น ๆ เอง
9. การพิจารณาอนุมตั ใิ ห้กู้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้
10. ในกรณีทผ่ี กู้ ตู้ อ้ งพ้นจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ผูก้ จู้ ะต้องชาระหนี้สนิ ทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ต่อ
สหกรณ์ โดยทันที
11. เอกสารหลักฐานทีต่ อ้ งนามาประกอบการพิจารณา
(1) คาขอกูต้ ามแบบของสหกรณ์ พร้อมคายินยอมการกูข้ องคู่สมรส (ถ้ามี)
(2) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ของผูก้ ู้ และคู่สมรส (ถ้ามี)
(3) สาเนาทะเบียนบ้าน สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย ของผูค้ ้าประกัน และคู่สมรส (ถ้ามี)
(4) สาเนาทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร (ตามแต่กรณี)
(5) ใบแจ้งหนี้ หรือใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต สินเชื่อบุคคล สินเชื่อเอนกประสงค์
บัตรกดเงินสด ไฟแนนซ์เช่าซือ้ รถ ของสถาบันการเงินอื่น บริษทั ต่าง ๆ เดือนล่าสุด
(6) ใบสลิปเงินเดือนของเดือนทีผ่ ่านมา ทัง้ ผูก้ แู้ ละผูค้ ้าประกัน
(7) เอกสารอื่นตามทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ทัง้ นี้ ให้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ศรีวชิ ยั ลาพันธ์)
ประธานกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากัด

