เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงินสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
บัญชีกระแสรายวันผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
ผูก้ ู้
1. สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินฯ กรอกรายละเอียดครบถ้วน
จำนวน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
จำนวน
ของผูก้ ู้ ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก
และไม่หมดอายุ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้
3. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จำนวน
ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกครั้ง)
4. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอื่น
จำนวน
5. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน
จำนวน
ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

1 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

เงื่อนไขการกู้เงิน
☺ สมาชิกสามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 120,000 บาท โดยปัดเศษลงเป็น

หลักพัน เมื่อหักรายจ่ายทุกอย่างแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือน และผ่อนชำระได้สูงสุด
ไม่เกิน 12 งวด

เริ่มใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563

เลขที่รับ.......................................
วันที.่ ............................................

หนังสือกู้เลขที่……........./............
วันที.่ ............................................

สัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินบัญชีกระแสรายวันผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
เขียนที่...........................................................................
วันที่...................................................................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................................. อายุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียน............................
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่ ---- อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ท.ี่ ................
ตรอก/ซอย..................................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง..........................................................
อำเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์สำนักงาน.......................................
รับราชการหรืองานประจำในตำแหน่ง..............................................................................กอง/สำนัก/จังหวัด............................................
สังกัด..........................................................จังหวัด................................................................โทรศัพท์........................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน..........................................บาท โดยอัตราเงินเดือนตั้งจ่ายที่.........................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้ กู้ ” ได้ตกลงทำสัญ ญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน บัญชีกระแสรายวัน ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ซึ่งต่อไปในสัญญาฉบับนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นเงินจำนวน..................................บาท (.................................................................................)
และผู้กู้ได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วนแล้วในวันทำสัญญานี้ ในกรณีที่ผู้กู้ได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้น วงเงินกู้นี้จะได้รับ
สิทธิเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเดือนในอัตราสองเท่าของเงินได้รายเดือนโดยปัดเศษลงเป็นหลักพัน และในการกู้ยืมเงินคราวนี้ผู้กู้ยินยอมให้
นำค่าหุ้นที่มีอยู่มอบให้ผู้ให้กู้ไว้เป็นประกัน
ข้อ 2. ผู้กู้ให้สัญญาว่าจะชำระหนี้เงินกู้ตาม ข้อ 1. เป็นงวดรายเดือนภายในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ สิ้นเดือน จนกว่าจะ
ชำระหนี้เสร็จสิ้น โดยส่งชำระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ เดือนละ......................................บาท (.....................................................................)
ดอกเบี้ยต่างหาก ภายในจำนวน.....................งวด (ไม่เกิน 12 งวด) เริ่มตั้งแต่เดือนที่ผู้ให้กู้จ่ายเงินกู้เป็นต้นไป
ข้อ 3. ผู้กตู้ กลงยินยอมชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้กตู้ ามอัตราดอกเบีย้ ที่ผู้ให้กู้กำหนด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชำระ
เป็นรายวันเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
ข้อ 4. ในการชำระหนี้นั้น ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบั ญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่ วยงานอื่นใดที่ผู้กู้ปฏิ บั ติหน้าที่ อยู่ หรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ให้กู้ หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่กำหนดชำระจ่ายแก่ผู้กู้นั้น
เพื่อชำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ๆ ตามจำนวนเงินงวดชำระหนี้ตาม ข้อ 2. จนกว่าหนี้จะระงับสิ้นไป โดยหักเงินดังกล่าว ณ
ที่จ่าย และนำส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่ผู้ให้กู้ โดยผู้กไู้ ด้ทำหนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือนหรือเงินอื่นใดมอบไว้กับผูใ้ ห้กู้ และความยินยอมนี้
ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าผู้กู้จะชำระหนีใ้ ห้ผู้ให้กู้ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5. ในกรณี ที่ ผู้กู้ ถึ งแก่กรรมหรือต้ อ งออกจากราชการไปด้ วยเหตุ ใด ๆ ก็ตาม ผู้กู้ ยิ นยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ หั กเงินเบี้ ยหวั ด
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดที่พึงมีในกาลต่อไปส่งใช้ให้แก่ผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ได้ทันที
ข้อ 6. ผู้กู้ยินยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ตามข้อ บังคับฯ ข้อ 15. ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพั ฒนาชุมชน จำกัด
ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ เงินกู้นี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึง
กำหนดเวลาที่ตกลงไว้
ข้อ 7. ผู้กู้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับฯ ข้อ 44. ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ว่าถ้าผู้กู้ประสงค์
จะขอโอน ย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจำ ตามข้อ 32. (3) ของข้อบังคับฯ ผู้กู้จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ และจัดการ
ชำระหนี้สินซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำนั้น

-2ข้อ 8. หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผู้กู้นั้นผิดนัดชำระหนี้ทั้งหมด สัญญากู้เป็นอันถึงกำหนดโดยพลัน โดยมิ
ต้องคำนึงถึงกำหนดระยะเวลาในสัญญา ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันที โดยมิพักต้องบอกกล่าวก่อน
ข้อ 9. ผู้กู้ยินยอมเสียค่าธรรมเนียมในการถอนเงินออกจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารทุกครั้งที่มีการถอนเงิน ตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารกำหนด
ผู้กู้ได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น

ลงชื่อ...............................................................ผูก้ ู้
(.............................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(.............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน...............................
ลงชื่อ................................................................พยาน
(.............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน...............................

ความเห็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

ผู้จัดการ

กรรมการเงินกู้

อนุมัติวงเงินกู้.......................................บาท
- หนี้คงเหลือ ....................................บาท

 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ

ทราบ/ลงนามแล้ว

.................................................ผูต้ รวจสอบ
(.................................................)
............/.............../..............

............................................................
(..........................................................)
.............../..................../.....................

............................................................
(..........................................................)
.............../..................../.....................

หมายเหตุ : 1. กู้ได้ไม่เกิน 2 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 120,000 บาท โดยปัดเศษลงเป็นหลักพัน
2. เอกสารแนบ (รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ)
- ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น
- สำเนาบัตรประจำตัว หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
- หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือน หรือเงินอื่น
***** ห้ามใช้หมึกขาว หรือยางลบ ในการแก้ไขเอกสาร

สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน จากัด
หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือนหรื อเงินอื่น
เขียนที่..................................................................
วันที่.....................................................................................
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิ กได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่ วยงานของรัฐ หรื อนายจ้างใน
สถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยูห่ ักเงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใด ที่ถึงกาหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชาระ
หนี้หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหัก
เงินดังกล่าวและส่งเงินที่หกั ไว้น้ นั ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหัก
ตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม
อาศัยอานาจตามมาตรา 42/1 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า......................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ปัจจุบนั เป็ นราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ
ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน หรื อในหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ) .......................................................................................................................................
จึงทาหนังสื อให้คายินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อสถานประกอบการหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่
ผูใ้ ห้คายินยอมปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จตกทอด เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้า
มีสิทธิ ได้รับเพื่อชาระหนี้ เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจาเดือน หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุ มชน จากัด
ให้กบั สหกรณ์ฯ ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ แจ้งไปจนกว่าหนีห้ รื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสื อให้คายินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด จะให้ความยินยอม
3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด ส่งสาเนาคู่ฉบับหนังสื อคายินยอมฉบับนี้ให้ กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน
หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อสถานประกอบการหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ตามที่ผใู ้ ห้คายินยอมปฏิบตั ิหน้าที่อยูห่ รื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ)................................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(...............................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(..............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน................................
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(..............................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน................................
หมายเหตุ พยานต้องเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน จากัด หรื อผู้บังคับบัญชา

