
 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

เรื่อง  กำหนดหลักเกณฑ์การให้เงินกู้พเิศษปนัผลรายปี ประจำปี 2566 

----------------------- 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 16(3) ข้อ 69(ก) (3) และข้อ 75(2) แห่งข้อบังคับสหกรณ์  

ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด พ.ศ. 2545 และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ครั้งที่  1/2566  

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด จึงได้ประกาศ

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษปันผลรายปี ประจำปี 2566 ดังนี้ 

   1. คุณสมบัติของผู้กู้ 

1.1 เป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งในรอบหกเดือนที่ผ่านมาต้องไม่เป็นผู้ผดินัดการชำระหนีส้หกรณ์ 

1.2 ไม่เป็นผู้ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคนืจากสำนักงานบังคับคดี เว้นแต่มีหนังสือ

แจ้งยกเลิกการอายัดดังกล่าว 
 

   2. วงเงินกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ และหลักประกัน 

2.1 กูไ้ด้ไม่เกิน 80% ของเงินปันผลที่ได้รับในปี 2565 (ไม่รวมเงินเฉลี่ยคนื) 

2.2 อัตราดอกเบีย้ 6.00% (ไม่มีเงินเฉลี่ยคนื) 

2.3 หลักประกันเงินกูน้ี ้คอื เงินปันผลและเฉลี่ยคนืของสมาชิกประจำปี 2566 
 

   3. เอกสารประกอบการยื่นกู้ ประกอบด้วย 

3.1 สำเนาบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรอืสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

3.2 สำเนาหน้าสมุดบัญชเีงินฝากธนาคารของผู้กู้ 
 

   4. การชำระหนี้ 

4.1 ผู้กู้ต้องลงนามยินยอมในสัญญากู้ ให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการหักเงินปันผลและ  

เงินเฉลี่ยคนื เพื่อชำระเงินต้นทั้งหมดพรอ้มดอกเบีย้ 

4.2 สหกรณ์ฯ จะทำการหักดอกเบี้ยล่วงหน้า โดยคำนวณดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่สมาชิก 

รับเงินกู้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 

4.3 ผู้กู้ต้องชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 จนถึงวันที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินปันผล

ให้แก่สมาชิกผู้กู้ 

4.4 ดอกเบีย้ ตามข้อ 4.2 – ข้อ 4.3 สหกรณ์ฯ จะคำนวณดอกเบีย้โดยคดิเป็นรายวัน 

4.5 กรณีผู้กู้แจ้งความประสงค์ขอลาออกหรือโอนย้ายจากการเป็นสมาชิกก่อนวันจ่าย 

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคนืในวันประชุมใหญ่ ผู้กู้จะต้องนำเงินมาชำระหนีใ้ห้ครบถ้วนก่อน จึงลาออกจากสมาชิกได้ 
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   5. กำหนดการส่งคำขอกู้ และจ่ายเงินกู้ 

5.1 สหกรณ์ฯ เปิดรับคำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษปันผลรายปี  ตั้งแต่วันที่   

6 ธันวาคม 2565 ถงึวันที่ 31 ตุลาคม 2566 (ถอืวันประทับตราไปรษณยี์) 

5.2 การจ่ายเงินกู ้สหกรณ์ฯ จะจ่ายเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน กำหนดจ่ายทุกวันทำการ  

5.3 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะใช้วิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือธนาคารอื่น โดยสมาชิกเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 

ในการโอนเงิน (ถา้มี) 

   6. กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการฯ  

เป็นผู้วินิจฉัยหรอืให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการดำเนินการฯ ถอืเป็นที่สุด 
   

                         ประกาศ ณ วนัที่  1  ธันวาคม  2565 
 

         
     (นางสาวเกตธุรนิ  ไชยศร)ี 

     ประธานกรรมการดำเนนิการ 

         สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

 

    

รองประธานฯ/เลขานุการ....................วันที่......................... 

ผู้จัดการ..............................................วันที่....................... 

ผู้ช่วยผู้จัดการ.....................................วันที่........................ 

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.............................วันที่........................ 



               สอ.รง.1-004-01 
      หนงัสือสัญญากู้เลขท่ี...................................... 

 
 

 
คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินพิเศษปันผลรายปี 

 
        เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
     
        วันท่ี......................................................... 
 ข้าพเจ้า........................................................................................อาย.ุ.................ปี (เกิดวันที.่....../......./.......) ทะเบียนสมาชิกสหกรณ ์
เลขท่ี............................................เป็น    ข้าราชการ     ลูกจ้างประจำ     พนักงานราชการ     พนักงานประกันสังคม ปฏบิัติงาน
ตำแหน่ง........................................................ฝ่าย/กลุ่มงาน...................................................กอง/สนง./จังหวัด..................................................... 
ส่วนราชการกรม................................................................โทรศัพท์ท่ีทำงาน...................................เงินได้รายเดือน........................................บาท 
เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี         -                     -     -                     -          - -        ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี.......................................... 
หมู่ที่..................ตรอก/ซอย..................................................ถนน................................................ตำบล/แขวง........................................................ 
อำเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.์............................โทรศัพท์/มือถือ..................................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ได้ทำหนังสือฉบับนี้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้”  ทั้งสองฝ่าย 
ได้ตกลงข้อความดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ใหกู้้ จำนวน.................................................บาท (.................................................................................) 
และผู้กูไ้ดร้ับเงินจำนวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้ไปถูกต้องครบถ้วนแล้ว ณ วันทำสัญญานี้ 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยแก่สหกรณ์สำหรับเงินกู้ตามสัญญา ข้อ 1 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 (หก) ต่อปี ตามหลกัเกณฑ์ 
ที่สหกรณ์กำหนด และยินยอมชำระดอกเบี้ยล่วงหน้านับแต่วันที่รับเงินกู้จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีทางบัญชีนั้น ๆ โดยให้สหกรณ์ฯ 
หักดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่รับเงินกู้ 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ดำเนินการหักเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน เพื่อชำระเงินกู้พิเศษปันผลรายปีเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
(นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีทางบัญชีถัดไป ถึงวันที่สหกรณ์จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกสหกรณ์) ให้เสร็จสิ้นหลังจากที่ประชุมใหญ่มมีตอินุมัติ 
ในวาระการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป ีสหกรณ์จะไม่มีการเรียกเก็บทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ตามสัญญาข้อ 1 ในการเรียกเก็บประจำเดือน 
 ข้อ 4 ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรมหรือต้องออกจากราชการ หรืองานประจำด้วยเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่  
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอ่ืนใดที่พึงมีในกาลต่อไปส่งใช้ได้อีกด้วย 
 ข้อ 5 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าลาออก หรือโอน หรือย้ายจากราชการหรืองานประจำ ข้าพเจ้า
จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน แล้วจึงขอโอน ย้าย หรือ ออกจาก
ราชการหรืองานประจำนั้น  
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

หนังสือมอบอำนาจรับเงินแทน 
ข้าพเจ้าผู้กู้ มอบอำนาจใหส้หกรณโ์อนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  
ช่ือบัญชี ........................................................................................... 
ธนาคาร  กรุงไทย     กรุงศรีอยุธยา  
 ธนาคารอื่น ........................................................................... 
(***โปรดแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหน้าสมุด 
เงินฝากธนาคาร) 
 

เลขบัญชี ............................................................................................. 
สาขา ............................................................................................... 

 
  ลงช่ือ...................................................................ผู้กู/้ผู้มอบอำนาจ 
        (....................................................................) 
 

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

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

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

สำหรับเจ้าหน้าที่ ได้ตรวจสอบสทิธิการกู้แล้ว เงินปันผลปี............. จำนวน.............................บาท เหน็ควรให้กู้ จำนวน.............................บาท 
 

  ได้      ไม่ได้เพราะ.................................................            ลงช่ือ...........................................................เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 
 

 
ลงช่ือ..................................................................เจ้าหน้าที ่    ลงช่ือ...............................................................ผู้อนุมัตเิงินกู้ปันผล          
      (...................................................................)                                       (................................................................) 

คำเตือน 
กรอกข้อมูลให้ครบถว้น (ใช้หมกึสีเดียวกัน) 

แก้ไขคำผิดโดยวิธีขีดฆา่ แลว้ลงลายมือชื่อกำกบั 

กู้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 80  
ของเงินปันผลปีก่อน 

 

 สมาชิก 32 (2)   สมาชกิ 32 (3) 

 สมาชิกสมทบ   

 

 บ าเหน็จบ านาญ 

 


