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13 มกราคม 2564

เรื่อง โครงการใหเงินกูแกสมาชิก
เรียน สมาชิก
ตามที่ประชุมคณะกรรมการดํา เนิ น การชุด ที่ 50 ครั้งที่ 17 วันพุธที่ 13 มกราคม 2564 มีมติ อนุมัติ “โครงการ
สินเชื่อฉุกเฉินเทศกาล(เงินโบนัส)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจายในครัวเรือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 ถึง
วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้
หมวด

รายละเอียด โครงการ “สินเชื่อฉุกเฉินเทศกาล(เงินโบนัส)”

คุณสมบัติสมาชิก

สมาชิกที่เปนพนักงานเกินกวา 1 ป ในรอบปบัญชีของธนาคาร ตองมีอายุสมาชิกตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
และตองไมอยูระหวางถูกตั้งกรรมการสอบสวนจากธนาคาร

วัตถุประสงค
อัตราดอกเบี้ย

เปนคาใชจายในครัวเรือน
อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูฉุกเฉินของสหกรณ

วงเงินกูสูงสุด

วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 3 เทาของเงินเดือนและไมเกินมูลคาหุนที่สมาชิกถืออยูกับสหกรณ
กูไดไมเกินคนละ 1 สัญญา โดยวงเงินกูนี้ไมรวมกับวงเงินกูฉุกเฉิน

หลักประกัน
การสงชําระ

หุน
ชําระหนี้จากเงินโบนัสประจําปบัญชี 2563 (หักชําระเสร็จสิ้นทั้งจํานวนในครั้งเดียว)

เอกสารการกูเงิน

1. หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินโบนัส) / สช.16
2. บันทึกใหความยินยอมหักเงินโบนัสประจําปเพื่อชําระหนี้ / สช.36.1

อนึ่ง กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบเส รองประธานกรรมการ ผาน ผุจัดการ โปรดพิจารณาราง
ขอแสดงความนับ ถือ

(นายสมเกียรติ สิทธิชัยพร)
รองประธานกรรมการ ทําการแทน
ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
“สอ.ธกส. ยุคใหม โปรงใส ใสใจสมาชิก”
เสนอ รองประธานกรรมการ ผาน ผูจัดการ ลงนาม

สช. 16

สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด
หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินโบนัส)
ทําที่
วันที่
ขาพเจา
บัตรประจําตัวประชาชน
ทํางานประจําตําแหนง
สังกัด
ไดรับเงินไดรายเดือน
สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สหกรณ) ดังตอไปนี้

.
.

สมาชิกเลขทะเบียนที่
.
บาท ขอทําหนังสือกูเงินใหไวตอ

ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินเปนจํานวน
บาท (
วัตถุประสงคเพื่อใชจายในครัวเรือน กรณีสหกรณอนุมัติเงินกูนอยกวาจํานวนเงินที่ขอกู ขาพเจายอมรับตามที่อนุมัติทุกประการ

)

ขอ 2. ขาพเจาตกลงใหสหกรณโอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝากของขาพเจา คือ
 2.1 บัญชีเงินฝากที่เปดไวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขา
.
เลขที่บัญชี
.
 2.2 บัญชีเงินฝากทีเ่ ปดไวกับสหกรณประเภทเงินฝากออมทรัพย Mobile เลขที่บัญชี
..
เมื่อสหกรณไดโอนเงินกูดังกลาวเขาบัญชีของขาพเจาตามที่แจงขางตนแลวใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูตามหนังสือกูเงินนี้ถูกตองแลว
ขอ 3. ขาพเจาตกลงชําระตนเงินพรอมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณกําหนด (ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยรอยละ
ตอป) นับแตวันที่รับเงินกู
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จ หากสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กําหนด ขาพเจายินยอมชําระอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดขึ้นใหม
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหผูมีหนาที่จายเงินโบนัส ที่ขาพเจามีสิทธิเรียกรองจาก ธ.ก.ส. หักเงินโบนัส เพื่อชําระหนี้ตามสัญญานี้จนเสร็จสิ้น
ขอ 5. เพื่อเปนหลักประกันในการกูเงิ นครั้งนี้ หากขาพเจาผิดนัดไมชําระหนี้หรือผิดเงื่อนไขในสัญญา ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําหุนของขาพเจา ที่มี
อยูกับสหกรณหักชําระหนีร้ วมทั้งดอกเบี้ยไดทันที
ข อ 6. ถ า ข า พเจ า ออกจากสหกรณ ไ ม ว า เพราะเหตุ ใ ดๆ หรื อ เมื่ อ ถู ก อายั ด สิ ท ธิ เ รี ย กร อ งเงิ น ป น ผลให ถื อ ว า เงิ น กู นี้ เ ป น อั น ถึ ง กํ า หนด ส ง คื น
โดยสิ้นเชิงทันที แมยังไมถึงกําหนดเวลาชําระคืนก็ตาม
ลงชื่อ
ผูกู
(
บันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชา
ผูขอกูมีความจําเปนจริง ทั้งนี้ ผูขอกูไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา และในเวลานี้ผูกู  ไมมี

)

 มี พฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกจากงานประจํา

ความแห็นเพิ่มเติม
ลงชื่อ
(

)

ตําแหนง
สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
เห็นควร  อนุมัติเงินกูจํานวน
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก
ลงชื่อ
วันที่

บาท
.

ผูตรวจ
/

/

.

บันทึกผูอนุมัติ
เห็นควร  อนุมัติเงินกูจํานวน
 ไมอนุมัติ เนื่องจาก
ลงชื่อ
(
ตําแหนง
วันที่

บาท
.

.
)
.
/

/

.

บันทึกของเจาหนาที่สหกรณ
การจายเงินกูตามสัญญานี้ คณะกรรมการไดอนุมัติเงินกูตามบันทึกผูอนุมัติ โดยโอนเงินกูเขาบัญญชีเงินฝากตามที่ระบุในขอ 2 ของสัญญานี้แลว
เจาหนาที่ผูโอนเงิน
หมายเหตุ : สหกรณไดรับยกเวนอากรแสตมปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 104 บัญชีอัตราอากรแสตมป ขอ7 (4)

สช.36.1

เรื่อง

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

ใหความยินยอมหักเงินโบนัสประจําปเพื่อชําระหนี้

เรียน ผูจัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
โดยหนังสือฉบับนี้ ขาพเจา ....................................................... สมาชิกเลขทะเบียน.....................
ยินยอมให ธนาคารหัก เงิ นโบนั ส ประจํา ป บัญ ชี .............................. ที่ถึงกําหนดจ ายแก ขา พเจ า เพื่อชํา ระหนี้
ให แ ก สหกรณ ออมทรั พย ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ การเกษตร จํ า กั ด (สอ.ธกส.) ตามสั ญญากู เงิ น
........................เลขที่สัญญา ......................................จํานวนเงิน...................................บาท พรอมดอกเบี้ย ณ วัน
ชําระหนี้ โดย สอ.ธกส. เปนผูแจงธนาคาร
ทัง้ นีข้ า พเจาและ สอ.ธกส. ขอเรียนวา การชําระเงินตามหนังสือฉบับนี้ใหแก สอ.ธกส. โดยตรงนั้ น
จะถือเสมือนวาธนาคารไดชําระเงินใหแกขา พเจาเปนที่เรียบรอยและขาพเจาไมอาจใชสิทธิเรียกรองใด ๆ สําหรับ เงิน
จํานวนดังกลาวจากธนาคารไดอีก

ลงชื่อ......................................................................ผูใหความยินยอม
(............................................................)

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

