
 
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
เร่ือง  การให้กู้เงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2563 

------------------------------------------------- 
 ด้วยคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ชุดที่ 61 ในคราวประชุม ครั้งที่ 12/2563   
เม่ือวันที่ 20  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก  ในการใช้จ่ายเงินช่วง
ก่อนที่จะได้รับเงินปันผล ประจ าปี 2563   จึงมีมติให้สมาชิกขอกู้เงินตามระเบียบว่าด้วยการให้กู้เงินปันผล       
พ.ศ. 2558     โดยก าหนดหลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้   ดังน้ี 
หลักเกณฑ์ในการให้เงินกู้ 

1. ยื่นค าขอกู้ และรับเงินกู้   ได้ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2563  ถึงวันที่  25 มกราคม 2564    
2. จ านวนวงเงินกู้เงินปันผล    ให้กู้ได้ในวงเงินปันผลที่ได้รับในปี พ.ศ. 2562   เม่ือหักเงินที่สมาชิกต้อง
พึงจ่ายต่อสหกรณ์เพื่อช าระค่าต่าง ๆ ไม่เกิน 70   เปอร์เซ็นต์   ของจ านวนเงินที่คงเหลือตามล าดับ   ดังน้ี 
       2.1  ค่าประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิการ)  และ ค่าประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเชื่อ)  
                    (800.-/100,000) ถ้ามี 

            2.2  เงินเรียกเก็บของ สสอค. (5,240.-/ปี)   ส าหรับสมาชิกที่แจ้งความจ านงไว้กับสหกรณ์ 
             2.3  เงินเรียกเก็บของ สส.ชสอ. (4,820.-/ปี) ส าหรับสมาชิกที่แจ้งความจ านงไว้กับสหกรณ์ 
  2.4  จ านวนเงินที่สมาชิกแจ้งความจ านงให้หักจากเงินปันผลไว้กับสหกรณ์ 

3. สมาชิกที่ขอกู้เงินปันผล ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
4. สมาชิกต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ประกอบค าขอกู้ 
5. ก าหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.65  ต่อปี 
6. ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยงวดเดียวในวันรับเงินปันผลประจ าปี 

 7. การให้กู้เงินปันผล ส าหรับสมาชิกผู้รับเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญ   เพื่อแก้ปัญหาการหักเงินช าระหน้ี
รายเดือน   สมาชิกต้องท าหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ ให้
เป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงจะกู้ได้ 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่   2   พฤศจิกายน   พ.ศ.2563 

 
 
 

(  นายสมโภช  ไชยผดุงนิรันดร์  ) 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา  จ ากัด 
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ค ำขอกู้และหนังสือกู้เงินปันผล 

วันที่..................................................... 

ข้าพเจ้า...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...................รับราชการในต าแหนง่..................... 
สังกัดโรงเรียน...................................................อ าเภอ......................จังหวัดพังงา ขอกู้และท าหนังสือกู้เงินปนัผลให้ไว้ต่อ
สหกรณ์เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงนิปันผล ไม่เกินร้อยละ 70 ของจ านวนเงินปันผลปีทีผ่่านมา หลังหักค่าประกนัชีวิตกลุ่ม
(สวัสดิการ) ,ประกันชีวิตกลุ่ม (คุ้มครองสินเช่ือ) , สสอค. , สส.ชสอ. และจ านวนเงินที่สมาชิกแจ้งความจ านงใหห้ักจากเงนิปัน
ผลไว้กับสหกรณ์ เป็นเงินกู้จ านวน............................................บาท  (.................................................................................) 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าจะส่งคืนเงินต้นพรอ้มดอกเบี้ยร้อยละ 5.65 ต่อปี ในวันที่ได้รับเงินปันผลของปีนี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้รบัเงนิกู้
ถูกต้องและครบถ้วนแล้วในวันท าสัญญานี้ 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์ตอ้งเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า 

ที่ก าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามที่เหน็สมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์จ่ายเงินปันผลส่วนที่จะได้รับเพิ่มเติมหลังจากหักช าระหนีต้ามสัญญานี้แล้ว พร้อมด้วย
เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่.........................................ในวันที่มีสิทธิ์ได้รับเงินดงักล่าว 

 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอม ให้ถือว่าในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 เงนิกู้นี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคนื
โดยส้ินเชิงพร้อมทัง้ดอกเบี้ยในทนัที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 

 ข้อ 5. ผู้กู้ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ว่า ถ้าผู้กู้ออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ผู้กู้ต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจดัการช าระหนี้สิน ซ่ึงผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสรจ็ส้ินก่อน 

 ถ้าผู้กู้ไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จส้ินตามที่กล่าวในวรรคก่อน ผูกู้้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินส าหรับข้าราชการ 
บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงนิอื่นใดทีท่างราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ผู้กู้ หักเงนิดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ 
ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสรจ็ส้ินก่อนได ้

 ค าขอกู้และหนังสือกู้ฉบบันี้ ได้ท าที่ส านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด ณ วันที่ระบขุ้างต้น และข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

ลงช่ือ..............................................................ผู้กู้ 

                                                                  (.............................................................) 
          ต าแหน่ง.............................................. 

 

ลงช่ือ.........................................................พยาน 

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

        
 

 

** แนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน 1 ฉบับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง ** 



 

 ( รำยกำรต่อไปน้ี เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์เป็นผู้กรอกเอง ) 
รำยกำรเกี่ยวกับสมำชิกผู้ขอกู้ 

 

1. กำรอำยัดเงินปันผล     
 มีการแจ้งอายัดเงินปันผล    ไม่มีการแจ้งอายัดเงินปันผล 
 

2. เงินปันผลที่ได้รับปีที่ผ่ำนมำ .........................................บำท     
3. ประกันชีวิตกลุ่ม (สวัสดิกำร) วงเงิน 500,000 บำท เบี้ยประกันต่อปี  1,600 บำท 
4. ได้ท ำประกันชีวิตกลุ่ม (ประกันสินเชือ่)    วงเงิน  500,000.- บาท  เบี้ยประกันต่อปี      4,000.- บาท 
      วงเงิน 1,000,000.- บาท เบี้ยประกันต่อปี     8,000.-   บาท 

 วงเงิน 1,500,000.- บาท เบี้ยประกันต่อปี    12,000.-   บาท 
 วงเงิน 2,000,000.- บาท เบี้ยประกันต่อปี    16,000.-   บาท 
 วงเงิน 2,500,000.- บาท เบี้ยประกันต่อปี    20,000.-   บาท 

      ไม่มี 
5. เป็นสมาชิก      สสอค.  (5,240.-บาท/ปี)                           สส.ชสอ. (4,820.-บาท/ปี) 
    เงินฝากในบัญชีเพื่อฌาปนกิจ จ านวน .................................บาท      หักได้   หักไม่ได้ 
 
6.  สมควรให้กู้ได้………………………………….บำท     ไม่สมควรให้กู ้
 
7.  หนังสือยินยอมให้บัญชีเงินฝากธนาคาร      ด าเนินการแล้ว       ยงัไม่ด าเนินการ 
8. รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัวและลายมือชื่อของผู้กู้ และเห็นว่าหนังสือกู้น้ีได้ท าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 

 

                ลงช่ือ…………………………………….เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ  
                          (….………………………………….) 
            วันที่…………/……………../……… 
 

  อนุมัติให้กู้ได้...........................บาท โดยมตทิี่ประชมุ........................................ครั้งที่....../2563 ลงวันที่.................... 
 

          ลงช่ือผู้อนุมัต…ิ………………………  คณะกรรมการอ านวยการ 

                 วันที่…………/……………../………   
 
 

ได้จ่ายเงนิจ านวน…………………………….…บาท   

โดยโอนเงินเข้าบัญชี    ออมทรัพย์สหกรณ์  เลขทีบ่ัญชี............................................................................... 
    ธนาคารกรุงไทย เลขที่................................................................  สาขา...................... 

      จ่ายเงินสด 

                                                                              ลงช่ือ…………………………………….ผู้จ่ายเงิน 

                       (………………………………………)         
               วันที่…………../…………………../…………….. 
  


