
 
โครงการ “เงินกู้ฟ้าใส”  

ยื่นแบบข้ึนทะเบียนได้แล้ว  
ตั้งแต่วันท่ี 18 – 31 สิงหาคม นี้เท่านั้น 

 
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด โดยคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 39/2553 ในการประชุม ครั้ง

ที่ 8/2553 วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 มีมติอนุมัติโครงการเงินกู้เฉพาะกิจแก่สมาชิก ชื่อโครงการ “เงินกู้ฟ้าใส” เพ่ือที่ จะ
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาหน้ีสินให้กับสมาชิกโดยเฉพาะหน้ีภายนอกสหกรณ์ ที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูง โดยให้วงเงินกู้
สูงสุด 250,000 บาท ผ่อนได้ถึง 8 ปี และสามารถใช้สิทธิกู้ได้เฉพาะช่วงพิเศษน้ีเท่าน้ัน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย ธนะวังน้อย ประธานกรรมการ กล่าวว่า จากการสัมมนาสมาชิกที่ผ่านมาได้มสีมาชิกเสนอ
ให้ สอมธ.ช่วยแก้ปัญหาหน้ีภายนอกสหกรณ์ของสมาชิก ซึ่งท าให้สมาชิกเดือดร้อนที่จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตรา ที่สูง 
คณะกรรมการด าเนินการจึงร่วมกันคิดเพ่ือช่วยเหลือ และแกป้ัญหาความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้แก่สมาชิก จึงจัดต้ัง
โครงการ “เงินกู้ฟ้าใส” เพ่ือช่วยให้สมาชิกจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ ากว่า โดยก าหนดหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

- การรับเงินกู้ 

คุณสมบัติผู้กู ้

  ต้องเป็นสมาชิก สอมธ. ที่ปฏิบัติงานอยู่ภายใน มธ. และส่งค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 61 งวด 

การให้กู้ และ การผ่อนช าระ 

1. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 250,000 บาท โดยพิจารณาจากความสามารถในการช าระหน้ี และอยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการฯ 

2.  หลักประกันใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกของ สอมธ.ค้ าประกัน (ตามเง่ือนไขที่ สอมธ.ก าหนด) 

3.  สมาชิกที่สามารถแสดงหลักฐานการเป็นหน้ีประกอบการยื่นค าขอกู้จะสามารถช่วยในการ พิจารณาให้วงเงินกู้ได้ 
หาก สมาชิกไมม่ีหลักฐานการเป็นหน้ีประกอบการขอกู้ อาจไมไ่ด้รับ การพิจารณาตามวงเงินที่ขอกู้ได้ 

4.  สอมธ. จะเชิญสมาชิกเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ หากสมาชิกไม่สามารถให้ข้อมลูที่เพียงพอ แก่คณะกรรมการฯ 
และถ้าสมาชิกไม่สามารถให้ข้อมูลได้ สอมธ.มีสิทธิที่จะไม่อนุมัติให้กู้ แก่รายน้ันได้ 

5.  ผ่อนช าระได้ไม่เกิน 96 งวด หรือจนเกษียณอายุราชการ หรืออยู่ในดุลยพินิจของ คณะกรรมการฯ 

  5.1 ถ้าเงินเดือนเพียงพอในการหักช าระหน้ี สอมธ. จะหักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย 

  5.2 ถ้าเงินเดือนไม่เพียงพอในการหักช าระหน้ี จะต้องโอนเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝาก ออม
ทรัพย์ของผู้กู้ที่เปิดไว้กับ สอมธ. เพ่ือช าระหน้ีจนครบสัญญา 

  



 

ก าหนดการยื่นค าขอกู้ 

  ยื่นแบบขึ้นทะเบียน และค าขอกู้ ต้ังแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม 2553 เท่าน้ัน  

ณ ส านักงานท่าพระจันทร์ และส านักงานศูนย์รังสิต (เวลา 9.00 น.- 12.00 น. และเวลา 13.00 น.-15.00 น.) 

การรับเงินกู้ 

  สอมธ. จ่ายเงินกู้ประมาณต้นเดือนตุลาคม 2553 โดยช าระให้แก่เจ้าหน้ีของสมาชิกโดยตรง  

หรือสมาชิกประสงค์จะรับเงินด้วยตนเอง จะต้องแจ้งเหตุผลในการรับเงินด้วยตนเอง ทั้งน้ีอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการฯ 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 

  ร้อยละ 5.25 ต่อปี หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศการปรับอัตราดอกเบี้ยของ สอมธ. 

เอกสารที่ใช้ในการขอกู้ 

 1. แบบขึ้นทะเบียนเงินกู้ฟ้าใส  

2. ค าขอกู้เงิน “เงินกู้ฟ้าใส”  

3. เอกสารหลักฐานการเป็นหน้ี  

4. เอกสารหลักฐานแสดงที่มาของรายได้ เช่นหนังสือรับรองเงินเดือน ใบแจ้งการจ่ายเงิน  

5. เอกสารหลักฐานแสดงการโอนเงินได้รายเดือนของหน่วยงานผู้กู้เข้าบัญชี สอมธ 
  



หลักเกณฑ์การค้ าประกัน 
ผู้ขอกู้ ผู้ค้ าประกัน เง่ือนไขการค้ าประกัน 

- ข้าราชการ มธ. 
- ลูกจ้างประจ า มธ. 
- ลูกจ้างประจ า สอมธ. 

1. สมาชิกที่เป็นข้าราชการ 1 คน หรือ เมื่อท างานครบ 5 ป ี
2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ า มธ. 2 คน 

ลูกจ้างประจ าส านัก
อ านวยการ 
กิจการ ส านักพิมพ์ , โรงพิมพ์ 
มธ.,  
ศูนย์หนังสือ มธ. 

1. สมาชิกค้ าประกัน 2 คน เป็นข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าของ มธ. หรือ 

เมื่อท างานครบ 5 ป ี

2. สมาชิกเป็นลูกจ้างประจ าของส านักอ านวยการกิจการ
ฯ 2 คน 

สถาบันเทคโนโลยี นานาชาติสิ
รินธร 

1. สมาชิกค้ าประกัน 2 คน โดยคนหน่ึงต้องเป็น
ข้าราชการ หรือ 

เมื่อท างานครบ 5 ป ี

2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ า มธ. 3 คน หรือ 
3. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างของสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิ
รินธร 3 คน 

พนักงาน มธ. 1. สมาชิกค้ าประกัน 2 คน โดยคนหน่ึงต้องเป็น
ข้าราชการ หรือ 

เมื่อท างานครบ 5 ป ี
และค้ าประกันได้เฉพาะ 
พนักงาน มธ. 2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ า มธ. 3 คน หรือ 

3. สมาชิกที่เป็นพนักงาน มธ. 3 คน และห้ามผลัดกันค้ า
ประกัน 

- ลูกจ้างงบพิเศษ  
- ลูกจ้าง ชั่วคราว  
- ลูกจ้างโครงการ  
- ลูกจ้างหน่วยงาน 
- พนักงานเงินรายได้ ประเภท
ประจ า 
และ ชั่วคราว 

1. สมาชิกค้ าประกัน 2 คน โดยคนหน่ึงต้องเป็น
ข้าราชการ หรือ 

เมื่อท างานครบ 5 ป ี
และค้ าประกันได้เฉพาะ 
- ลูกจ้างงบพิเศษ  
- ลูกจ้าง ชั่วคราว  
- ลูกจ้างโครงการ  
- ลูกจ้างหน่วยงาน 
- พนักงานเงินรายได้ 
ประเภทประจ า 
และ ชั่วคราว 

2. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างประจ า มธ. 3 คน หรือ 
3. สมาชิกที่เป็นพนักงาน มธ. 3 คน และห้ามผลัดกันค้ า
ประกัน หรือ 
4. สมาชิกที่เป็นลูกจ้างงบพิเศษ ลูกจ้างชั่วคราว  
ลูกจ้างโครงการ ลูกจ้างหน่วยงาน พนักงานเงินรายได้ 
ประเภทประจ า 
และชั่วคราว 4 คน และห้ามผลัดกันค้ าประกัน 

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