
 

 

 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัหนองบัวล าภู จ ากดั 
        ฉบับที ่  11/2564 

เร่ือง ให้บริการเงนิกู้พเิศษเพือ่การพฒันาคุณภาพชีวติ ประจ าปี 2564 
-------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี 27 คร้ังท่ี 5/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  มีมติเห็นชอบ
ให้บริการเงินกูพ้ิเศษเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิต  ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือทางการเงินและพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  
จึงไดก้ าหนดหลกัเกณฑ/์เง่ือนไขการจ่าย และการช าระคืนเงินกู ้ดงัน้ี 
 1. วงเงินกู ้      : จากประมาณการเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน ปีบญัชี  2563 
    โดยกนัรายการส ารองจ่ายต่าง ๆ แลว้ใหกู้ไ้ด ้80% ของปันผลและเฉล่ียคืน ปีบญัชี 2563 
    รายการหกัต่าง ๆ มีดงัน้ี 
    (1) สสธท.  5,000.-  บาท    (2) กสธท.  6,000.-  บาท  
    (3) สส.ชสอ.  4,820.-  บาท  (4) ประกนัสินเช่ือ (ข้ึนอยู่กบัหน้ีท่ีมี/อายุ/เพศ)   
    (5) ประกนักลุ่ม (สวสัดิการ) 300.- บาท    (6) อ่ืน ๆ เช่น หน้ีคา้งช าระ เป็นตน้  
 2. อตัราดอกเบ้ีย : ร้อยละ 4.50 ต่อปี (มีเฉล่ียคืน) 
 3. ก าหนดช าระเงิน : ตน้เงินพร้อมดอกเบ้ียทั้งหมด หลงัจากมีมติอนุมติัใหมี้การจดัสรรก าไรสุทธิแลว้เสร็จ 
 4. ระยะเวลาด าเนินการ : ตั้งแต่วนัจนัทร์ ท่ี 15 มีนาคม 2564 – วนัองัคาร ท่ี 31 สิงหาคม 2564 
 5. ก าหนดรับเอกสาร : ทุกวนัท าการสหกรณ์ จนัทร์-ศุกร์  (เวลา 8.30-16.30 น.) 
 6. ก าหนดจ่ายเงินกู ้ : สมาชิกท่ียืน่เอกสารครบถว้นถูกตอ้งภายในเวลา 10.00 น. สหกรณ์จะโอนเงินเขา้บญัชี
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ใหไ้ม่เกินเวลา 17.00 น.ภายในวนัเดียวกนั 
 7. สมาชิกตอ้งยืน่ค  าขอและสญัญากูเ้งินตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด พร้อมหลกัฐานประกอบค าขอกูด้งัน้ี  
  7.1 ค  าขอและสญัญากูเ้งินพิเศษเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 
  7.2 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/ส าเนาบัตรขา้ราชการ/ส าเนาบัตรพนักงานของรัฐ กรณีใช้บัตร
นอกเหนือจากบตัรประจ าตวัประชาชนตอ้งแนบส าเนาทะเบียนบา้น 
 7.3. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากบญัชีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน)  
 8. สมาชิกตอ้งไม่เป็นผูถู้กค าพิพากษาของศาลหรือค าสัง่ท่ีชอบดว้ยกฎหมายใหอ้ายดัเงินปันผล-เฉล่ียคืนประจ าปี
เพ่ือช าระหน้ีแก่เจา้หน้ีรายอ่ืนรวมทั้งตอ้งไม่อยูใ่นระหวา่งการผิดนดังวดช าระหน้ีกบัสหกรณ์จนกวา่จะแกไ้ขการผิดนดัช าระหน้ี
นั้นจนแลว้เสร็จ  เวน้แตข่อกูเ้พ่ือตดัช าระหน้ีท่ีคา้งช าระกบัสหกรณ์และไม่ไดอ้ยูใ่นระหวา่งการโอนยา้ยหรือลาออกจากราชการ
หรืองานประจ า 
 กรณีมีการยกเลิกค าสัง่อายดัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืน จะตอ้งน าหนงัสือยนืยนัการยกเลิกค าสัง่อายดัเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนดงักล่าวมายืน่ต่อสหกรณ์ฯ  จึงจะสามารถยืน่ค  าขอกูไ้ดต้ามสิทธิ 
 9. ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามประกาศน้ี ใหค้ณะกรรมการด าเนินการเป็นผูมี้อ  านาจวนิิจฉยัช้ีขาด
และใหถื้อวา่เป็นท่ีสุด 

ประกาศ ณ วนัท่ี 3 มีนาคม 2564 

                                                                                     
(ดร.รติ บุญมาก) 

ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ ากดั 

 



 

 

 
 

ค ำขอและหนังสือกู้เงนิพเิศษเพือ่กำรพฒันำคุณภำพชีวติ 
เขียนท่ี...................................................................... 

วนัท่ี...............เดือน......................................พ.ศ................ 
 

ขา้พเจา้...................................................................................อาย.ุ.............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................... 
ต าแหน่ง...............................................สงักดั...............................................................โทรศพัท.์......................................... 
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน..................................บาท   
ขา้พเจา้ขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติ  จากประมาณการเงินปันผล- เฉล่ียคืนของปีบญัชี
ปัจจุบนัตามประกาศของสหกรณ์  วงเงินกู.้...................................บาท (…....…….…………...…….………………) 
เพื่อน าไปใช ้  ระบุ  .........................................................................................................................................................  
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้สัญญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียร้อยละ.................ต่อปี หลงัวนัประชุมใหญ่มีมติอนุมติั
ใหมี้การจดัสรรก าไรสุทธิของปีน้ี   
                ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหโ้อนเงินปันผล – เฉล่ียคืนช าระหน้ี ตามจ านวนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียช าระหน้ีในขอ้ 
2.  เพ่ือช าระหน้ีต่อสหกรณ์ฯ 

                ขอ้ 4. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบระเบียบ ประกาศและมติท่ีประชุมของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
หนองบวัล าภู จ ากดัท่ีเก่ียวขอ้งแลว้  และใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ีเม่ือไดรั้บอนุมติัใหกู้ ้
                 ขอ้ 5. หากเงินปันผล – เฉล่ียคืนของปีนั้นๆ ของขา้พเจา้ไม่สามารถช าระหน้ีไดท้ั้งหมด ขา้งตน้ได ้

  ขา้พเจา้ยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน  เงินสะสมราชการ  บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการพึงจะ
จ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้  โดยหกัเงินดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้

ขอ้ 6. ในระหวา่งท่ีขา้พเจา้ยืน่ค  าขอและและสญัญากูน้ี้ ขา้พเจา้ไม่มีความเส่ียงในการด าเนินคดีหรือเหตุการณ์
ใดๆท่ีจะถูกระงบัเงินปันผล – เฉล่ียคืนจากกรมบงัคบัคดีทั้งส้ิน และไม่ไดอ้ยูใ่นระหวา่งการโอนยา้ยหรือลาออกจาก
ราชการหรืองานประจ า 

ขอ้ 7. เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินใหข้า้พเจา้โดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย ์         
ตามจ านวนเงินเท่าท่ีคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ อนุมติัใหกู้ไ้ด ้ ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวไป
ครบถว้นแลว้นั้น  และใหถื้อวา่เอกสารการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี 

เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการอนุมติัการใหเ้งินกูด้งักล่าวได ้ ใหส้หกรณ์ฯ จ่ายเงินกูใ้หแ้ก่ขา้พเจา้ โดย 
 การโอนเงินเขา้บญัชีในนามขา้พเจา้ตามบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย ์ 

  ช่ือบญัชี................................................................ สาขา............................................................. 
.ประเภท........................ เลขท่ีบญัชี........................................................................ 
                                 ช าระหน้ีเงินกูท่ี้มีต่อสหกรณ์สญัญาเลขท่ี......................................................................................... 
 
 
 
 
 

หนงัสือกูท่ี้ พิเศษ ............... 
วนัท่ี...................................... 

ค ำเตือน  โปรดกรอกขอ้ความตาม
รายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูน้ี้ 
โดยถูกตอ้งและครบถว้น  เพื่อความ
รวดเร็วและประโยชน์ของท่านเอง 

ออมทรัพย์ 

 



 
ค าขอและหนงัสือกูเ้งินพิเศษเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวติน้ีขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

ต่อหนา้ พยานดว้ย 
..............................................................ผูกู้ ้
(...................................................................) 

 

 

 ..........................................................พยาน                                       ..........................................................พยาน
(.................................................................)                                                      (................................................................) 
               (สมาชิกประเภทสามญั)                                                                                    (คณะกรรมการด าเนินการ) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
บนัทึกรายละเอียด 

 

ยอดประมำณกำรเงนิปันผล - เฉลีย่คนื  
ปีบัญชี 2563 

กนัส ำรองรำยจ่ำย หมำยเหตุ 

เงินปันผล  บาท สสธท ( ลา้น 1 ) 5,000 บาท  

เงินเฉล่ียคืน  บาท กสธท. (ลา้น 2 ) 6,000 บาท  

 

สส.ชสอ. 4,820 บาท  

ประกนักลุ่ม 
(สวสัดิการ) 

  300 บาท  

ประกนัสินเช่ือ 
(ข้ึนอยูก่บัหน้ีท่ีมี/อาย/ุ
เพศ) 

   

อ่ืนๆ(เช่นหน้ีคา้ง
ช าระ)................................ 

   

รวม  บำท รวม  บำท  

วงเงินท่ีกูไ้ดจ้  านวน...........................................เห็นควรใหกู้.้................................................. 

.........................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

                                                                                                         (........................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ควำมคดิเห็น/ข้อเสนอแนะของเจ้ำหน้ำที ่ ควำมคดิเห็นผู้จดักำร 
 

                    □  เห็นควร                
                    □  ไม่เห็นควร……………………... 

 

ลงช่ือ............................................ 
    (.................................................) 

                     .........../............./............... 

   
    □     เห็นควร         □  ไม่เห็นควร 
………………………………………. 

………………………………………. 

 

ลงช่ือ..........................................ผู้จดักำร 
(นำงสำวรัตนำ สร้อยกดุเรือ) 

                          .........../............/............. 

บันทกึกำรวนิิจฉัย 
 

คณะกรรมกำรเงนิกู้ ผู้รับมอบอ ำนำจอนุมตั ิ

  เห็นควร  □     อนุมตั ิ        □  ไม่อนุมตั ิ

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

ลงช่ือ.................../............................/......................... 
                          .........../............/............. 

    □     อนุมตั ิ        □  ไม่อนุมตั ิ

 

ลงช่ือ..........................................ผู้อนุมตั ิ

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

 

 
 

                 ขา้พเจา้................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน....................................................บาท 

(.......................................................................) ตามหนงัสือสญัญากูเ้งินน้ีถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี.......................................... 
 

 

                                                    ลงช่ือ.......................................................ผูรั้บเงิน             
                                                          (.........................................................)  

 

                                                   ได้จ่ำยเงนิถูกต้องแล้ว 
 

 

                                                ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

                                                         (......................................................) 
 

 

เอกสารใชป้ระกอบการกูเ้งิน (ลงนามรับรองส าเนาดว้ยตนเอง ด้วยหมกึสีน ำ้เงนิเท่ำนั้น) 
                  1. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร / บัตรประชำชน/ส ำเนำบัตรพนักงำนของรัฐ กรณีใช้บัตรนอกเหนือจำกบัตร
ประชำชนต้องแนบส ำเนำทะเบียนบ้ำน (บัตรทีน่ ำมำแสดงจะต้องไม่หมดอำยุ 
                 2. ในกรณีไม่กู้เพือ่ช ำระหนีก้บัสหกรณ์ให้แนบส ำเนำหน้ำสมุดบัญชีเงนิฝำกออมทรัพย์ธนำคำรกรุงไทย  จ ำกดั 
(มหำชน) เท่ำนั้น 


