ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเฉพาะกิจ
--------------------------อาศัยความตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญ พ.ศ.2564 ข้อ
14 และ ข้อ 15 คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มเติมการให้บริการเงินกู้และเพื่อจัดสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ จึงประกาศ
กาหนดหลักเกณฑ์การให้บริการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเฉพาะกิจ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เฉพาะกิจ”
2. ประกาศนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
3. วงเงินกู้สามัญ โครงการพิเศษเฉพาะกิจ และวัต ถุป ระสงค์ วงเงิน กู้ให้ไม่ เกินค่าใช้จ่ ายตามวัตถุป ระสงค์ และ
ในขณะใดขณะหนึ่งวงเงินกู้รวมกันต้องไม่เกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
วงเงินกู้และรายละเอียดการกู้แต่ละวัตถุประสงค์ให้เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายประกาศ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของ
ประกาศนี้
กรณี ที่ส หกรณ์ ฯ กาหนดอัต ราดอกเบี้ ย ในอั ตราเดียวกัน ทุกวัตถุป ระสงค์ หรือมากกว่า 1 วัต ถุป ระสงค์ สมาชิ ก
สามารถขอกู้ได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์ หรือทุกวัตถุประสงค์ในคราวเดียวกันได้ แต่วงเงินกู้รวมกันต้องไม่เกินตามที่กาหนด
ในวรรคหนึ่ง
4. สมาชิกรายหนึ่ง ๆ
จะมีหนี้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเฉพาะกิจในเวลาใดเวลาหนึ่งได้ไม่เกิน 1 สัญญา
กรณีสมาชิกมีหนี้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเฉพาะกิจคงค้างอยู่เดิม หากประสงค์จะขอกู้ใหม่ตามวัตถุประสงค์เดิม
หรือวัตถุประสงค์ใหม่ เงินกู้ใหม่จะต้องไม่เกินค่าใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์รวมกับหนี้เงินกู้คงเดิม โดยเมื่อรับเงินกู้ใหม่ให้หัก
กลบลบหนี้เดิม
5. หลักประกันเงินกู้ หลักประกันเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเฉพาะกิจ ผู้ค้าประกันต้องเป็นสมาชิกที่มีอายุการเป็น
สมาชิ ก ตั้ ง แต่ 6 เดื อ นขึ้ น ไป (นั บ ตามจ านวนงวดของการส่ ง ค่ า หุ้ น ) และให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน อย่างน้อย 1 คน โดยสหกรณ์จะพิจารณา
จากสิทธิการค้าประกันที่เหลืออยู่ โดยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การค้าประกันให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในระเบียบและประกาศที่
เกี่ยวข้องกับการค้าประกันเงินกู้สามัญทั่วไปโดยอนุโลม
6. อัตราดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามประกาศที่คณะกรรมการดาเนินการกาหนด โดยการประกาศให้ทราบเป็นคราวๆ
ไป แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี
7. การผ่อนชาระ กาหนดให้ผ่อนชาระหนี้เงินกู้คืน โดยชาระเงินต้นเท่ากันทุกเดือน (เว้นแต่งวดสุด ท้าย) พร้อม
ชาระดอกเบี้ย เป็นรายเดือนทุกงวดเดือน เป็นระยะเวลาไม่เกิน 60 งวด
การส่งเงินงวดชาระหนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดดังนี้
7.1 สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนกับหน่วยงานต้นสังกัด ผู้กู้ต้องส่งเงินต่อสหกรณ์โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือนของ
ผู้กู้ ณ ที่ จ่าย และ การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ส ามัญ โครงการพิ เศษเฉพาะกิจ ดอกเบี้ยเงิน กู้ รวมทั้งเงิน กู้อื่นๆ ของผู้ กู้

รวมกัน เมื่อหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายแล้ว เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิหลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกรายการ
แล้ว จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของเงินได้รายเดือน
7.2 สมาชิกที่เกษียณอายุการทางาน หรือสมาชิกที่ลาออกจากหน่วยงานต้นสังกัด ที่ยังมีหนี้เงินกู้สามัญโครงการ
พิเศษเฉพาะกิจ คงค้างกับสหกรณ์ฯ ให้ส่งเงินงวดชาระหนี้โดยหักผ่านบัญชีเงินบานาญ หรือบาเหน็จรายเดือน หรือโดยหัก
ผ่านบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ ของสมาชิก เว้นแต่สหกรณ์ฯ จะพิจารณากาหนดเป็นอย่างอื่น
8. การยื่นกู้ การรับเงินกู้ และเงื่อนไขอื่น ๆ
(1) ผู้กู้ยื่นคาขอกู้พร้อมเอกสารตามที่กาหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศ
(2) เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ผู้กู้ต้องรับเงินกู้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันอนุมัติให้เงินกู้
(3) กรณีที่ผู้กู้ได้จ่ายเงินเพื่อการนั้นไปแล้ว และประสงค์จะใช้สิทธิ์กู้เงิ นตามประกาศนี้ ให้แนบหลักฐานหรือ
เอกสารแนบท้าย โดยวันที่ที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าวต้องไม่เกิน 30 วัน นับถึ งวันที่ยื่นกู้สาหรับการยื่นกู้กรณีนี้ และไม่
ต้องดาเนินการตาม (4)
(4) เมื่อรับเงินกู้แล้ว ให้ผู้กู้ต้องนาใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งแสดงถึง
การซื้อหรือการจ่ายในวัตถุประสงค์นั้น มอบให้สหกรณ์ฯ ภายใน 15 วัน
(5) กรณี ที่ผู้กู้ไม่น าใบเสร็จรับเงิน และหรือเอกสารอื่น ที่เกี่ยวข้องตาม (4) มอบให้สหกรณ์ ฯ ภายในเวลาที่
กาหนด ถือว่า ผู้กู้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขของเงินกู้ประเภทนี้ สหกรณ์ฯ จะคานวณดอกเบี้ยเงินกู้เท่ากับอัตราดอกเบี้ย เงินกู้สามัญ
ทั่วไป บวก ศูนย์จุดห้าศูนย์บาทต่อปี นับตั้งแต่วันถัดจากวันครบกาหนดเวลาที่ระบุตาม(4) จนกว่าจะได้ใบเสร็จรับเงิน และ
หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องมอบให้สหกรณ์ฯ เรียบร้อยแล้ว หรือชาระหนี้เงินกู้นั้นเสร็จสิ้นแล้วทั้งจานวน
(6) สมาชิกผู้กู้ที่ยังคงมีภาระหนี้เงินกู้ประเภทนี้คงเหลืออยู่ ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้เงินประเภทนี้ และประเภทอื่นอีก
จนกว่าจะชาระหนี้เงินกู้เดิมทั้งจานวนเรียบร้อยแล้ว และไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเฉลี่ยคืน จากจานวนดอกเบี้ยที่จ่ายไปสาหรับ
เงินกู้ที่ผิดเงื่อนไข
9. กรณีที่ประกาศนี้มิได้กาหนดความเรื่องใดไว้ หรือไม่เป็นไปตามที่กาหนด ให้อยู่ในดุลพินิ จของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด มีอานาจในการวินิจฉัยชี้ขาด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ มุกดา)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

(1)

(2)

(3)

(4)

เอกสารแนบท้าย
ประกาศฯ เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเฉพาะกิจ
ประเภท/วงเงินกู้
วัตถุประสงค์/
เอกสาร/หลักฐานประกอบ
รายละเอียด
เพื่อการกีฬา
-เพื่อชาระค่าอุปกรณ์ -ใบเสนอราคา/จานวนเงินหรือเอกสารอื่นที่แสดงจานวนเงินค่า
การกีฬา ทั้งนีไ้ ม่
อุปกรณ์การกีฬา หรือใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นที่แสดงการ
รวมถึงเครื่องแต่งกาย จ่ายเงินเพื่อชาระค่าอุปกรณ์การกีฬา
กีฬา
-กรณีใบเสนอราคา หรือ ใบเสร็จรับเงินที่ไม่ระบุหรือไม่มี
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) อย่างน้อยต้องมีวันที่ ชื่อผู้จาหน่าย สถาน
ที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์
เพื่อการลงทุนในกองทุน -เพื่อซื้อกองทุนรวม
-แบบแสดงความจานงขอซื้อกองทุนรวม หรือเอกสารอื่นที่แสดง
รวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ
ว่าจะซื้อกองทุนรวม หรือใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นที่แสดง
(RMF) และหรือ
การจ่ายเงินเพื่อซื้อกองทุนรวม
กองทุนรวมหุ้นระยะ
ยาว(LTF) และหรือ
กองทุนรวมอื่นๆ ที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการออมและ
ได้รับสิทธิประโยชน์
ด้านภาษีเงินได้ของ
สมาชิก
เพื่อการท่องเที่ยว/
-เพื่อการท่องเที่ยว
-ใบเสนอราคา/จานวนเงิน หรือเอกสารอื่นที่แสดงจานวนเงินเพื่อ
สัมมนา และศึกษาดู
การสัมมนา และ
การท่องเที่ยว การสัมมนา การศึกษาดูงาน หรือใบเสร็จรับเงิน
งานในและต่างประเทศ การศึกษาดูงานของ
หรือเอกสารอื่นที่แสดงการจ่ายเงิน
สมาชิก คู่สมรส บุตร -กรณีใบเสนอราคาหรือใบเสร็จรับเงินไม่ระบุหรือไม่มี
บิดา มารดา
ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ต้องมีวันที่ ชื่อ
ผู้จาหน่าย สถานที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์
-ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วเดินทาง หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดงว่า
เดินทางไปสถานที่ดังกล่าวจริง
เพื่อการอุปสมบท และ -เพื่ออุปสมบทบุตร
-บัตรเชิญที่มีกาหนดการในการอุปสมบท/ใบเสร็จรับเงินหรือใบ
ไปประกอบพิธีฮัจย์
สมาชิกหรือ สมาชิก ซึ่ง แจ้งรายการค่าใช้จา่ ย
เป็นการอุปสมบทครั้ง -ใบเสร็จรับเงิน ตั๋วเดินทาง หรือ เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่แสดง
แรก
ว่าเดินทางไปสถานที่ดงั กล่าวจริง
-เพื่อเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์

(5) เพื่อการมงคลสมรส

-เพื่อการมงคลสมรส
ของสมาชิก
(6) เพื่อประกอบพิธีจัดงาน -เพื่อจัดการเกี่ยวกับ
ศพ
งานศพของบุตร หรือคู่
สมรส บิดา มารดา

-บัตรเชิญที่มีกาหนดการในการมงคลสมรส/ใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบแจ้งรายการค่าใช้จ่ายและหรือสาเนาใบจดทะเบียนสมรส
-ใบมรณบัตร/ทะเบียนบ้านหรือใบสูติบัตรที่แสดงตัวตนว่า
เกี่ยวข้องเป็นบุตร บิดา มารดา /ทะเบียนสมรส/

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ
--------------------------เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สวั ส ดิ ก ารแก่ ส มาชิ ก สหกรณ์ คณะกรรมการด าเนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้จัดสวัสดิการ
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อจัดซื้อยานพาหนะ สาหรับสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ โดยมีเงื่อนไข
และหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วงเงินกู้ยืม สมาชิกคนหนึ่งจะกู้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
2. กาหนดชาระคืน ต้องชาระคืนไม่เกิน 48 งวด ถ้ากู้ไปแล้วและยังชาระหนี้เดิมไม่หมดจะไม่อนุญาตให้
กู้เพื่อการนี้ใหม่อีก
3. หลักประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
4. การขอกู้ เงิน ในโครงการ ให้ ส มาชิ ก ยื่ น ค าขอกู้ เงิ น สามั ญ ตามแบบที่ สหกรณ์ ก าหนดโดยเสนอ
หลักประกันและเสนอรายละเอียดคุณสมบัติของยานพาหนะที่จะจัดซื้อ
5. การอนุมัติเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
6. การรับเงินกู้ เมื่อรับเงินกู้ไปแล้วสมาชิกต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าซื้อยานพาหนะพร้อมสาเนาคู่มือการ
จดทะเบียนยานพาหนะ ต่อสหกรณ์ภายใน 30 วัน
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ
1. คาขอกู้(เงินกู้สามัญ)
2. ใบสั่งจองยานพาหนะ (รับได้ที่สหกรณ์)
3. สาเนาสลิปเงินได้รายเดือน พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ ที่เป็นเดือนปัจจุบัน ณ วันที่ยื่น
ความจานง
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน จานวน 1 ชุด
5. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ มุกดา)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
--------------------------เพื่ อ เป็ น การเสริม สวั ส ดิ ก ารและให้ ส มาชิ กมี เครื่อ งคอมพิ ว เตอร์ไว้ ใช้ เพื่ อ การศึ ก ษาและเสริม การ
ปฏิบัติงานของครอบครัว คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ในการประชุม ครั้งที่
7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้จัดสวัสดิการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
และสมาร์ทโฟน สาหรับสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วงเงินกู้ยืม สมาชิกคนหนึ่งจะกู้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. กาหนดชาระคืน ต้องชาระคืนไม่เกิน 36 งวด ถ้ากู้ไปแล้วและยังชาระหนี้เดิมไม่หมดจะไม่อนุญาตให้
กู้เพื่อการนี้ใหม่อีก
3. หลักประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
4. การขอกู้เงินในโครงการ ให้สมาชิกยื่นคาขอกู้เงินสามัญตามแบบที่สหกรณ์กาหนดโดยแนบใบสั่งซื้อ
อุปกรณ์ หรือใบเสนอราคามาพร้อมคาขอกู้
5. การอนุมัติเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
6. การรับเงินกู้ เมื่อรับเงินกู้ไปแล้วสมาชิกต้องส่งใบเสร็จรับเงินต่อสหกรณ์ภายใน 15 วัน
7. สมาชิกที่กู้เงินตามโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยศิลปากร ถ้ายัง
ชาระหนี้เดิมไม่แล้วเสร็จ ไม่สามารถกู้เงินตามประกาศนี้ได้
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ
1. คาขอกู้(เงินกู้สามัญ)
2. ใบสั่งซื้อและใบเสนอราคาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
3. สาเนาสลิปเงินได้รายเดือน พร้อมสาเนาใบเสร็จ รับเงินของสหกรณ์ฯ ที่เป็นเดือนปัจจุบัน ณ วันที่ยื่น
ความจานง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ มุกดา)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อประกันภัยรถยนต์
--------------------------เพื่ อเป็น การเสริมสวัสดิ การและอานวยความสะดวกแก่ส มาชิ กสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนิน การ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้จัดสวัสดิการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อ ประกันภัยรถยนต์ สาหรับสมาชิกสหกรณ์ ทั้งประเภทสามัญและสมาชิก
สมทบ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วงเงินกู้ยืม สมาชิกคนหนึ่งจะกู้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 25,000 บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
2. กาหนดชาระคืน ต้องชาระคืนไม่เกิน 12 งวด ถ้ากู้ไปแล้วและยังชาระหนี้เดิมไม่หมดจะไม่อนุญาตให้
กู้เพื่อการนี้ใหม่อีก
3. หลักประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
4. การขอกู้เงินในโครงการ ให้สมาชิกยื่นคาขอกู้เงินสามัญตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
5. การอนุมัติเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
6. การรับเงินกู้ เมื่อรับเงินกู้ไปแล้วสมาชิกต้องส่งสาเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ต่อสหกรณ์ ภายใน
15 วัน
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ
1. คาขอกู้(เงินกู้สามัญ)
2. สาเนากรมธรรม์ประกันภัยเดิม พร้อมคู่มือทะเบียนรถยนต์
3. สาเนาสลิปเงินได้รายเดือน พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ ที่เป็นเดือนปัจจุบัน ณ วันที่ยื่น
ความจานง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ มุกดา)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า
--------------------------เพื่ อเป็น การเสริมสวัสดิ การและอานวยความสะดวกแก่ส มาชิ กสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนิน การ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ม หาวิท ยาลั ย ศิล ปากร จ ากัด ในการประชุ ม ครั้งที่ 7/2564 เมื่ อวั น ที่ 21 มิ ถุน ายน 2564 มี ม ติ
เห็นชอบให้จัดสวัสดิการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า สาหรับสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเภทสามัญและ
สมาชิกสมทบ โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วงเงินกู้ยืม สมาชิกคนหนึ่งจะกู้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. กาหนดชาระคืน ต้องชาระคืนไม่เกิน 36 งวด ถ้ากู้ไปแล้วและยังชาระหนี้เดิมไม่หมดจะไม่อนุญาตให้
กู้เพื่อการนี้ใหม่อีก
3. หลักประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
4. การขอกู้เงินในโครงการ ให้สมาชิกยื่นคาขอกู้เงินสามัญตามแบบที่สหกรณ์กาหนดโดยแนบใบสั่งซื้อ
อุปกรณ์ หรือใบเสนอราคามาพร้อมคาขอกู้
5. การอนุมัติเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
6. การรับเงินกู้ เมื่อรับเงินกู้ไปแล้วสมาชิกต้องส่งใบเสร็จรับเงินต่อสหกรณ์ภายใน 15 วัน
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ
1. คาขอกู(้ เงินกู้สามัญ)
2. ใบสั่งซื้อและใบเสนอราคาเครื่องใช้ไฟฟ้า
3. สาเนาสลิปเงินได้รายเดือน พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ ที่เป็นเดือนปัจจุบัน ณ วันที่ยื่น
ความจานง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ มุกดา)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อประกันวินาศภัย และประกันชีวิตแบบคุ้มครองชีวิต
--------------------------ตามมติคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ในการประชุม ครั้งที่
7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้จัดเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อประกันวินาศภัย และประกันชีวิต
แบบคุ้มครองชีวิต โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. คุณสมบัติของสมาชิกที่จะขอกู้เงินโครงการพิเศษต้องเป็นสมาชิกสามัญ
2. วัตถุประสงค์ของการขอกู้
2.1 เพื่อชาระหนี้ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย
2.2 เพื่อชาระหนี้ค่าเบี้ยประกันชีวิตแบบคุ้มครองชีวิต
3. วงเงินให้กู้ให้คณะกรรมการดาเนินการหรือคณะกรรมการเงินกู้ พิจารณาตามความจาเป็นและความ
เหมาะสม แต่ไม่เกินวงเงินที่จ่ายจริงตามหลักฐาน แต่ไม่เกินค่าเบี้ยประกันที่กาหนด ทั้งนี้ หักค่างวดชาระหนี้แล้วต้องมีเงิน
รายได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 15 % ของเงินได้รายเดือน
4. การผ่อนชาระ ไม่เกิน 12 งวด หรือ จานวนระยะเวลาชาระเงินงวดการทาประกันชีวิต
5. การค้าประกันเป็นไปตามระเบียบ มติ หลักเกณฑ์เงินกู้ของสหกรณ์
6. หลักฐานหรือเอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ คาขอกู้ ใบแจ้งหนี้ หรือ ใบเสร็จรับเงินค่า
เบี้ยประกัน สลิปเงินเดือนพร้อมใบเสร็จรับเงินสหกรณ์
7. กรณี มี ปั ญ หาในทางปฏิ บั ติ ห รือต้ องตี ความตามประกาศนี้ ให้ เป็ น ดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการ
ดาเนินการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ มุกดา)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด
เรื่อง เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา
--------------------------เพื่ อเป็น การเสริมสวั สดิ การและอานวยความสะดวกแก่ส มาชิ กสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนิน การ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ในการประชุม ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบ
ให้จัดสวัสดิการเงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อการศึกษา สาหรับสมาชิกสหกรณ์ทั้งประเภทสามัญและสมาชิกสมทบ โดยมี
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. วงเงินกู้ยืม สมาชิกคนหนึ่งจะกู้ได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวงเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
2. กาหนดชาระคืน ต้องชาระคืนไม่เกิน 24 งวด ถ้ากู้ไปแล้วและยังชาระหนี้เดิมไม่หมดจะไม่อนุญาตให้
กู้เพื่อการนี้ใหม่อีก
3. หลักประกันเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการ
ให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
4. การขอกู้เงินในโครงการ ให้สมาชิกยื่นคาขอกู้เงินสามัญตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
5. การอนุมัติเงินกู้ ให้เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้
6. การรับเงินกู้ เมื่อรับเงินกู้ไปแล้วสมาชิกต้องส่งใบเสร็จรับเงินต่อสหกรณ์ภายใน 15 วัน
หลักฐานที่ใช้ในการเข้าร่วมโครงการ
1. คาขอกู้(เงินกู้สามัญ)
2. สาเนาหลักฐานหรือเอกสารทางการศึกษา การชาระค่าการศึกษา หรือค่าใช้จ่ายทางการศึกษา
3. สาเนาสลิปเงินได้รายเดือน พร้อมสาเนาใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ฯ ที่เป็นเดือนปัจจุบัน ณ วันที่ยื่น
ความจานง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

(นายสมบัติ มุกดา)
รองประธานกรรมการ ทาการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศิลปากร จากัด

