ประกาศ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ ข้าราชการสรรพากร จากัด
เรื่อง การให้ เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
(สมาชิกพึง่ พา - สหกรณ์ พงึ่ พิง 2)
***********************************************
อาศัย อ านาจตามความในระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข้ า ราชการสรรพากร จ ากัด ว่ า ด้ว ย
เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2564 ข้อ 9 (4) และที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด ครั้ งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2564 ได้มีมติให้สมาชิกกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ (สมาชิกพึ่งพา - สหกรณ์พ่ ึงพิง 2) เพื่อเป็ นการกระตุน้
เศรษฐกิจ การเยียวยาสมาชิกและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นจากวิกฤตการณ์โรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด จึงออกประกาศเกี่ยวกับการกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ
โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
หลักเกณฑ์
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด
1.1 อายุสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 50,000 บาท
1.2 อายุสมาชิกเกิน 12 เดือนขึ้นไป
วงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000 บาท
2. สมาชิกสามารถกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ (สมาชิ กพึ่งพา - สหกรณ์พ่ ึงพิง 2) ได้ โดยไม่ตอ้ งมี
บุคคลค้ าประกัน
3. สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งไม่อยูใ่ นระหว่างถูกสอบสวนทางวินยั ตกเป็ นลูกหนี้ตามคาพิพากษาของศาล
ถูกอายัดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลาย
4. สมาชิกผูข้ อกูต้ อ้ งไม่เคยได้รับการอนุ มตั ิให้ปรับโครงสร้างหนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการ
เงื่อนไขการให้ ก้ ู
1. สมาชิ กสามารถใช้สิทธิ กู้เงิ นสามัญโครงการพิเศษ (สมาชิ กพึ่งพา - สหกรณ์พ่ ึงพิง 2) นี้
ได้เพียง 1 ครั้ง
2. สมาชิกผูข้ อกูจ้ ะต้องมีเงินเดือนคงเหลือหลังหักเงินค่าหุ ้นสะสม หักเงินกูท้ ุกประเภทและ/หรื อ
ค่าใช้จ่ายอื่นแล้วไม่น้อยกว่าร้ อยละ 7 ของเงิ นเดื อน โดยคานวณจากฐานของเงิ นเดื อนก่ อนหักค่าใช้จ่าย
จากการกูเ้ งินกูข้ องสหกรณ์ฯ
/3. สมาชิก...

-23. สมาชิ กที่ส่งชาระหนี้ ดว้ ยตนเองไม่สามารถกู้เงิ นสามัญโครงการพิเศษ (สมาชิ กพึ่งพา สหกรณ์พ่ ึงพิง 2) ได้
4. สมาชิ ก ที่ ได้รับอนุ มตั ิ ใ ห้พกั ช าระหนี้ ตามโครงการพัก ชาระหนี้ ต้นเงิ นงวดของสมาชิ ก
สหกรณ์สู้ภยั โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID - 19) หากประสงค์ที่จะใช้สิทธิ ในการกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ
(สมาชิกพึ่งพา - สหกรณ์พ่ ึงพิง 2) ให้ถือว่าการพักชาระหนี้ ดงั กล่าวได้สิ้นสุ ดลง
การชาระคืนเงินกู้
1. เงิ นกู้สามัญโครงการพิ เศษ (สมาชิ ก พึ่งพา - สหกรณ์ พ่ ึ งพิ ง 2) ให้ผูก้ ู้ส่ งคื นเงิ นต้นและ
ดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนภายในวันสิ้ นเดือนของทุกเดือน และสามารถหักจากเงินเดือนของผูก้ ไู้ ด้ท้ งั จานวน
2. ผ่ อ นช าระได้ไ ม่ เ กิ น 36 งวด และไม่ เ กิ น วัน เกษี ย ณอายุ ร าชการ เว้น แต่ จ ะแสดงให้
คณะกรรมการเงิ นกูเ้ ห็ นว่า สมาชิ กผูก้ มู้ ีเงิ นเดือนคงเหลือหลังจากเกษียณอายุราชการตามเงื่อนไขการให้กู้
ที่กาหนด และสามารถหักจากเงินเดือนของผูก้ ไู้ ด้ท้ งั จานวน
อัตราดอกเบีย้
เงิ นกู้ส ามัญ โครงการพิ เศษ (สมาชิ ก พึ่ ง พา - สหกรณ์ พ่ ึ ง พิ ง 2) สหกรณ์ ฯ จะเรี ยกดอกเบี้ ย
ในอัตราร้ อยละ 3.50 ต่ อปี และสหกรณ์ ฯ จะไม่ จ่ายเงิ นเฉลี่ ยคื น ประจาปี ส าหรั บดอกเบี้ ย โครงการพิเศษ
ดังกล่าว
การจ่ ายเงินกู้
สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงิ นกู้สามัญโครงการพิเศษ (สมาชิ กพึ่งพา - สหกรณ์ พ่ ึงพิง 2) ให้แก่สมาชิ ก
ผูก้ ูเ้ ท่านั้น กรณี สมาชิ กมี หนี้ เงิ นกูส้ ามัญโครงการพิเศษ (สมาชิ กพึ่งพา - สหกรณ์พ่ ึงพิง 1) สหกรณ์ฯ จะหัก
เงินกูช้ าระหนี้ก่อน สาหรับเงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ (สมาชิกพึ่งพา - สหกรณ์พ่ ึงพิง 2) ส่ วนที่เหลือ สหกรณ์ ฯ
จะจ่ายเงินให้แก่ผกู ้ โู้ ดยนาฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามที่สมาชิกได้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ
ทั้งนี้ สมาชิกสามารถส่ งคาขอกูพ้ ร้อมเอกสารแนบได้ที่สหกรณ์ฯ หรื อส่ งทางไปรษณี ยต์ ้ งั แต่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึ ง วันที่ 13 สิ ง หาคม 2564 เท่ า นั้น โดยสามารถดาวน์ โ หลดแบบค าขอกู้ไ ด้ที่
www.rdcoop.com
ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

(นายสมศักดิ์ คงเทพ)
รองประธานกรรมการ ปฏิบตั ิหน้าที่แทนประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จากัด

รับที่……………………………………………
วันที่……………………………………………
เลขที่คําขอ…………………………………..

สัญญาเงินกูเลขที่…พพ-64/
………………………….
วันที่………………………………………………

คําขอและหนังสือสัญญากูเ งินกูส ามัญโครงการพิเศษ
“สมาชิกพึ่งพา – สหกรณพึ่งพิง 2”

เขียนที่................................................................................................
วันที่.......................................................................................................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
ขาพเจา..................................................................................สมาชิกเลขที.่ .................................รับราชการในตําแหนง............................................................
สังกัด..............................................................................................โทร...............................................มือถือ............................................เงินเดือน................................บาท
ขอ 1. ขาพเจาไดทําคําขอและสัญญากูเงินกูสามัญโครงการพิเศษ “สมาชิกพึ่งพิง – สหกรณพึ่งพา 2” ตามประกาศเรื่องการใหเงินกูสามัญโครงการพิเศษ
เพื่อเปนการเยียวยาและแบงเบาภาระคาใชจายของสมาชิกที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ใหไวกับสหกรณออมทรัพย
ขาราชการสรรพากร จํากัด เปนจํานวน.........................................บาท (...........................................................................................) เพื่อนําเงินไปใชบรรเทาความ
เดือดรอน .โดยมีกําหนดเวลาสิ้นสุดสัญญาไมเกิน 36 เดือน หรือจนกวาขาพเจาหรือสหกรณฯ จะบอกเลิกสัญญาดังกลาวนี้ และเมื่อมีการบอกเลิกสัญญา ขาพเจา
ตกลงจะชําระหนี้ทั้งหมดในทันที โดยจํา นวนเงินที่กูไปนั้น ใหถือตามจํา นวนเงินที่กูครั้ง สุดทา ยรวมหนี้ค งคา งทั้งหมดที่ กูต ามขอ 1 โดยขา พเจา ขอสง ตน เงิน กู
และดอกเบี้ย เปน งวดรายเดือ นงวดละ....................................บาท จํานวน...........................งวด ตามประกาศของสหกรณฯ โดยขาพเจายินยอมใหสหกรณ แกไข
ตัวเลขหรือขอความ ในคําขอ และสัญญากูเงินเพื่อความถูกตอง และเปนไปตามความมุงหมายแหงหนังสือสัญญาตามรายละเอียดที่เสนอมาพรอมนี้
ขอ 2. กรณีขาพเจาผิดสัญญากูเงินใหสหกรณ มีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดทันทีและใหสหกรณฯ มีสิทธินําทุนเรือนหุน เงินฝาก เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณฯ นํามาชําระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถวน
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 16 วา ถาขาพเจาประสงคจะโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการหรืองานประจําตามขอบังคับ
ขอ 32(3) ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตยังคงเปนสมาชิกอยูตาม
ขอบังคับ ขอ 44) ในกรณีที่ขาพเจาขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณฯ ไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมีหนี้สินหรือภาระผูกพันที่ตองชําระใหกับสหกรณฯ ขาพเจายินยอมให
สหกรณฯ หักผลประโยชนใด ๆ ที่จะไดรับจากสหกรณฯ และยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจาง
พึงจายใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาว เพื่อชําระหนี้สินภาระผูกพันดังกลาวรวมทั้งเงินตน ดอกเบี้ย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการติดตามทวงถามใหชําระหนี้หรือภาระผูกพัน
นั้น จนครบถวนตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนไดโดยไมมีขอโตแยงหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
ขาพเจาไดรับเงินกูเปนการถูกตองแลว ..................................
เปนจํานวน................................................บาท (...........................................................................................)
คาธรรมเนียมการโอนใหหักจากเงินกูของขาพเจา และใหถือวาเอกสารหลักฐานการรับเงินหรือโอนเงินเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้และยินยอมใหหักเงินเดือนของขาพเจา
เพื่อสงคืนเงินกูตามขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณฯ ทุกประการ
ลงชื่อ.......................................................................ผูก ู
(.......................................................................)
ลงชื่อ..................................................................พยาน
(................................................................)

ลงชื่อ...................................................................พยาน
(................................................................)

( สําหรับเจาหนาที่ )
รายละเอียดเกี่ยวกับผูขอกู
ทุนเรือนหุนสะสม.................................บาท เงินเดือน............................บาท
สมาชิกรายนี้ มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ.....................................บาท
คิดเปนรอยละ..................................ของเงินเดือน
ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่สินเชื่อ
(................................................................)

ลงชื่อ…………………………………………………….ผจก.ฝายสินเชื่อ
(.................................................)
ลงชื่อ............................................................ผูจัดการ
(.................................................)

คณะกรรมการเงินกู
อนุมัติใหกูจํานวน……………………………………………………บาท
ไมอนุมัติใหกูเนื่องจาก...........................................................
ลงชื่อ................................................................กรรมการเงินกู
(................................................................)

ลงชื่อ............................................................ผจก.ฝายการเงิน
(................................................)
วันที่จายเงิน..................................................

เอกสารประกอบการกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ
“สมาชิกพึง่ พา – สหกรณ์พง่ึ พิง 2”
ยื่นกูดวยตนเองและสงเอกสารทางไปรษณีย
 คําขอกูเงินสามัญโครงการพิเศษฯ
 สลิปเงินเดือนปจจุบัน พรอมแนบเดือนมีนาคมและเมษายน 2563
 สําเนาบัตรประชาชนหรือบัตรขาราชการ ตองไมหมดอายุกอนยื่นกู 30 วัน (ผูกูรับรอง)
 สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถามี)
 ภาพถายสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือสมุดเงินฝากออมทรัพยสหกรณ

หมายเหตุ

- สมาชิกที่อยูระหวางพักชําระหนี้ตองแนบแบบคําขอยกเลิกการพักชําระหนี้
พรอมคําขอกูเงินพิเศษ 2
เทานั้น
- เอกสารประกอบการยื่นกูทุกฉบับผูกูลงลายมือชื่อรับรอง
- ยื่นคําขอกูไดตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 13 สิงหาคม 2564
ไมรับคําขอกูกอนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564

ตารางประมาณการผอนชําระเงินกูสามัญโครงการพิเศษ
“สมาชิกพึ่งพา – สหกรณพึ่งพิง 2”
วงเงินกู

จํานวนเงินชําระขั้นต่ํา/ไม
เกิน 36 งวด

วงเงินกู
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10,000
300
70,000
20,000
600
80,000
30,000
900
90,000
40,000
1,200
100,000
50,000
1,500
หมายเหตุ วงเงินกูแตละวงเงินอาจสงชําระไมถึงงวดสูงสุด

จํานวนเงินชําระขั้นต่ํา/
ไมเกิน 36 งวด
1,800
2,100
2,400
2,700
3,000

