เลขที่รับ........................................
ลงชื่อ..............................เจ้ำหน้ำที่
วันที่..............................................

เลขที่สญ
ั ญำ................/................ลงวันที่................................

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
****กูเ้ งินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินปันผลประจำปี
2559 ที่ได้รับ ชำระคืนงวดเดียวเมื่อได้รับเงินปันผล
ประจำปี 2560

คาขอและสัญญากูเ้ งินพิเศษ
โครงการสินเชื่อสร้างสุขปี ใหม่ 2561

เขียนที่..............................................................
สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีส่ หกรณ์
วันที่.................................................................
ข้ อ 1. ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................................................อำยุ......................ปี
จำนวนเงินที่เห็นควรอนุมตั ิ............................................บำท
สมำชิกเลขทะเบียน......................เลขประจำตัวประชำชน
มีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์จำนวน..............................................บำท
ออกให้โดย.................................................เมื่อวันที่...............................................หมดอำยุ.................................................. เงินปันผล ประจำปี 2559 ที่ได้รับ...................................บำท
สถำนะ โสด
สมรส ที่อยูท่ ี่สำมำรถติดต่อได้...................................................................................................... เงินปันผล ประจำปี 2559 ร้อยละ 90 ..............................บำท
........................................................ .... ข้ำรำชกำร พนักงำน/ลูกจ้ำง สังกัด ............................................................ อัตรำดอกเบี้ยตำมประกำศของสหกรณ์ ปัจจุบนั .........%ต่อปี
ตำแหน่ง........................................................................................อัตรำเงินเดือน / ค่ำจ้ำง..............................................บำท ชำระคืนงวดเดียวเมื่อได้รับเงินปันผลประจำปี 2560
โทรศัพท์สำนักงำน....................................................................โทรศัพท์มือถือ...................................................................
ข้ อ 2. ข้ำพเจ้ำขอกูเ้ งินจำนวน............................. บำท (.......................................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
นำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ เพื่อสร้ำงสุ ขปี ใหม่ 2561 โดยขอชำระคืนงวดเดียวเมื่อได้รับเงินปันผลประจำปี 2560 และ
ลงชื่อ..........................................................ผูจ้ ดั กำร
ข้ำพเจ้ำได้รับเงินจำนวนดังกล่ำวนี้โดยถูกต้องแล้ว
(..........................................................)
ข้ อ 3. ข้ำพเจ้ำตกลงชำระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน หรื อเมื่อได้รับเงินปันผลประจำปี 2560 รวมจำนวนงวด
เดือนสู งสุ ด ตำมระเบียบสหกรณ์ เริ่ มชำระงวดแรกภำยในเวลำไม่เกิน 60 วันนับจำกวันที่เริ่ มสัญญำเงินกูโ้ ดยวิธีผอ่ นชำระ
ผู้อนุมัติ
เงินกู ้ แบบคงที่ เป็ นงวดรำยเดือนเท่ำ ๆ กันทุกเดือน หรื อเมื่อได้รับเงินปันผลประจำปี 2560 และใช้อตั รำดอกเบี้ยตำม
ประกำศของสหกรณ์ในกำรคิดคำนวณดอกเบี้ยตำมประเภทเงินกู ้ ในกรณีทสี่ หกรณ์ ปรับอัตรำดอกเบีย้ ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้
อนุมตั ิ......................................................................บำท
ปรับเพิม่ หรื อลดได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ข้ำพเจ้ ำทรำบ
ข้ อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ ผูบ้ งั คับบัญชำ หรื อเจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินได้รำยเดือน หักเงินได้รำยเดือน เงินหุ น้ เงินฝำก
ลงชื่อ........................................................ประธำนกรรมกำร
เงินบำเหน็จบำนำญ หรื อเงินได้อื่นใดที่ทำงรำชกำรหรื อสหกรณ์พึงจ่ำยให้ขำ้ พเจ้ำเพือ่ ชำระหนี้ดงั กล่ำวคืนแก่สหกรณ์
ลงชื่อ........................................................ผูจ้ ดั กำร
โดยข้ ำพเจ้ ำจะไม่ ยกเลิกข้ อตกลงนีจ้ นกว่ ำจะชำระหนีค้ รบถ้ วน
(.......................................................)
ข้ อ 5. หำกข้ำพเจ้ำค้ำงส่งเงินงวดชำระหนี้ ไม่วำ่ ต้นเงินหรื อดอกเบี้ยติดต่อกันเป็ นเวลำถึงสองเดือน หรื อผิดนัดกำรส่ง
เงินงวดชำระหนี้ดงั ว่ำนั้นถึงสำมครำวสำหรับเงินกูร้ ำยหนึ่ง ๆ เป็ นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้ อ 6. กรณี ขำ้ พเจ้ำผิดสัญญำเงินกู ้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่ำหุ น้ เงินฝำกของข้ำพเจ้ำที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ท้ งั หมด เงินปันผล หรื อเงินอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำมีอยูห่ รื อมีสิทธิ ได้รับจำก
สหกรณ์นำมำชำระหนี้ตำมสัญญำกูเ้ งินนี้จนครบถ้วน
ข้ อ 7. ข้ ำพเจ้ ำยินยอมทำประกันชีวิตตำมทีส่ หกรณ์ กำหนดและประกันชีวติ กลุ่มในวงเงินทีส่ หกรณ์ กำหนด โดยมอบให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับประโยชน์ เพื่อชำระหนีเ้ งินกู้ตำมสั ญญำเป็ นลำดับแรก
ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนและเข้ ำใจข้ อควำมในสั ญญำนีแ้ ล้ ว จึงได้ ลงลำยมือชื่ อไว้ เป็ นสำคัญต่ อหน้ ำพยำน

ลงชื่อ................................................................................. ผูก้ แู ้ ละผูร้ ับเงิน
(.................................................................................)
ลงชื่อ........................................................................ พยำน
(.........................................................................)
สมำชิกเลขทะเบียน........................................

ลงชื่อ.....................................................................พยำน
(........................................................................)
สมำชิกเลขทะเบียน...................................

หมำยเหตุ= แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ ำรำชกำรทีไ่ ม่ หมดอำยุ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด
หนังสื อให้ คำยินยอมหักเงินเดือน หรื อเงินอื่น
เขียนที่...........................................................
วันที่.................................................................................
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม โดย พระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มำตรำ 42/1 เมื่อสมำชิกได้ทำควำมยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ ผูบ้ งั คับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรื อนำยจ้ำงในสถำน
ประกอบกำร สหกรณ์ หรื อหน่วยงำนอื่นใดที่สมำชิ กปฏิบตั ิหน้ำที่อยูห่ กั เงินเดือนหรื อค่ำจ้ำง เงินปันผล หรื อเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น เพื่อชำระหนี้ หรื อภำระ
ผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตำมจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี้ หรื อภำระ ผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไปให้หน่วยงำนนั้นหักเงินดังกล่ำวและส่ งเงินที่หกั ไว้น้ นั ให้แก่
สหกรณ์โดยพลัน
กำรแสดงเจตนำยินยอมตำมวรรคหนึ่ง มิอำจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม
กำรหักเงินตำมวรรคหนึ่ ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลำดับแรก ถัดจำกหนี้ ภำษีอำกร และกำรหักเงินเข้ำกองทุนที่สมำชิกต้องถูกหักตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร กฎหมำยว่ำด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชี พ กฎหมำยว่ำด้วยกำรคุม้ ครองแรงงำน และกฎหมำยว่ำด้วยกำร ประกันสังคม
อำศัยอำนำจตำมมำตรำ 42/1 แห่ งพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม โดย พระรำชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
ข้ำพเจ้ำ...................................................................................................................เลขทะเบียน.................... สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด
ปัจจุบนั เป็ นรำชกำร ลูกจ้ำง เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำเหน็จ เงินบำนำญ ในสังกัดกรมกำรพัฒนำชุ มชน หรื อในหน่วยงำนอื่นๆ
(ระบุ).................................................................................................................................................................................................................
จึงทำหนังสื อให้คำยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด ดังนี้
1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กองคลัง กรมกำรพัฒนำชุมชน หรื อหน่วยงำนของรัฐ สหกรณ์ หรื อสถำนประกอบกำร
หรื อหน่วยงำนอื่นๆ ตำมที่ผใู ้ ห้คำยินยอมปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำยหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จตกทอด เงินบำนำญ เงินปันผล หรื อเงินอื่นใด
ที่ขำ้ พเจ้ำมีสิทธิ ได้รับเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินรับฝำก ค่ำหุ ้นประจำเดือน หรื อภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด ให้กบั สหกรณ์ฯ
ตำมจำนวนที่สหกรณ์ฯ แจ้งไปจนกว่ ำหนี้ หรื อภำระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
2. ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนหนังสื อคำยินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด จะให้ควำมยินยอม
3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด ส่ งสำเนำคู่ฉบับหนังสื อคำยินยอมฉบับนี้ให้ กองคลังกรมกำรพัฒนำชุมชน
หรื อหน่วยงำนของรัฐ หรื อสถำนประกอบกำร หรื อหน่วยงำนอื่นๆ ตำมที่ผใู ้ ห้คำยินยอมปฏิบตั ิหน้ำที่อยูห่ รื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย ไว้เป็ นหลักฐำน

(ลงชื่อ)................................................................ผูใ้ ห้คำยินยอม
(...............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยำนเลขทะเบียน................
(..............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยำนเลขทะเบียน................
(..............................................................)

หมำยเหตุ : พยำนต้องเป็ นสมำชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด หรื อผูบ้ งั คับบัญชำ

