
ถือใช้ตั้งแต่วันที่   1   มีนาคม   2565                                                                     (สอ.กษ.006)  
                                                              รับท่ี..................................................... 

                                                                                                                                                                วนัท่ี..................................................... 
                                                                                                                                                                  หนงัสือกูท่ี้........................................... 

 

ค าขอกู้เงินและหนังสือกู้โครงการเงินกู้สู้ภัยโควิด 
 

เขียนท่ี.................................................................... 
วนัที่....................................................................... 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ  ากดั   
  ขา้พเจา้..........................................................................อาย.ุ...............................ปี เลขท่ีบตัรประชาชน.......................................................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด........................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี..........................เงินเดือน.......................บาท สังกดั......................................................  
เบอร์โทร..................................... ขอกูเ้งินจ านวน......................................................บาท (.............................................................................................) 
เพื่อ.......สู้ภยัโควดิ...... และขอส่งตน้เงินกูคื้น...............................งวด  งวดละ.............................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย ตั้งแต่เดือน........................... 
 ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ส่งคืนเงินกูต้ามขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศของ
สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ  ากดั  ทุกประการ 
ค าเตือน       ลงลายมือช่ือตวับรรจงในวงเลบ็  

หลกัเกณฑ์การกู้                     ....................................................................ผูข้อกู ้  
1. สมาชิกสามญั   ก และ ข. ตอ้งช าระค่าหุ้นรายเดือนไม่นอ้ยกว่า    6 เดือน                    (..................................................................)  
2.วงเงินกูไ้ม่เกิน 300,000  บาท ผอ่นช าระไม่เกิน  42  งวด          ………………………………………………… ผูค้  ้าประกนั 

3.กรณีใชบุ้คคลค ้าประกนั ตอ้งเป็นสมาชิกสามญั ก โดยมีเงินเดือน            (................................................................)  
  ไม่นอ้ยกวา่  10 % ของจ านวนเงินท่ีขอกู ้                    ....................................................................ผูค้  ้าประกนั 

 4. กรณีใชค้่าหุ้นค  ้าประกนั  วงเงินกูทุ้กสญัญารวมกนัตอ้งไม่เกิน 95% ของมูลค่าหุ้นท่ีมีอยู ่         (.................................................................) 
5. เงินไดร้ายเดือนคงเหลือ สมาชิกสามญั ก ไม่นอ้ยกวา่  1,000  บาท             ................................................................พยาน 
    สมาชิกสามญั ข  ไม่นอ้ยกวา่  3,000  บาท           (...............................................................) 
- แนบส าเนาบัตรประชาชน /บัตรข้าราชการ , สลปิเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค า้ประกนั                      .............................................................. พยาน 

- พยานต้องลงลายมือช่ือให้ครบ     ห้ามผู้ค า้ประกนัลงลายมือช่ือพยานเด็ดขาด                     ( ................................................................) 
- วนั เดือน  ปี  ไม่ต้องใส่ในเอกสาร  เน่ืองจากทางสหกรณ์จะใส่ในวนัทีจ่่ายเงิน 
- ส าหรับผู้กู้ทีม่ีหน้ีค้างช าระ  ปิดรับเอกสารโครงการเงินกู้สู้ภัยโควดิ วนัที ่25 ของทุกเดือน 
       
1. ผู้กู้มีความประสงค์    ดังนี้ 
 1.1  ช าระคืนเงินกู ้  โปรดระบุ 
  สามญั       ฉุกเฉิน       เงินกูโ้ครงการปันสุข       เงินกูโ้ครงการ WFH       โครงการเงินกูสู้้ภยัโควดิเดิม   
 1.2  ช าระคืนเงินกู ้ ตามท่ีคณะกรรมการฯ  พิจารณาเห็นสมควร  เพ่ือให้สามารถกูไ้ดเ้ตม็วงเงินท่ีระบุในใบกู ้
 1.3  ไม่ช าระคืนเงินกูใ้ด ๆ เลย  หากเงินเดือนเหลือไม่เพียงพอ  ขอใหป้รับลดวงเงินกูล้งตามท่ีคณะกรรมการฯ จะเห็นสมควร 
2. กรณผู้ีกู้ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 

ขา้พเจา้ขอใหส้หกรณ์โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร       กรุงไทย        กรุงศรีอยธุยา       ไทยพาณิชย ์      สหกรณ์  
เลขท่ีบญัชี......................................................ช่ือบญัชี..........................................................................สาขา...............................................................ประเภท
........................................................โดยใหถื้อเอาวนัท่ีโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารเป็นวนัท่ีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้

.................................................................ผูข้อกู/้ผูรั้บเงิน       
 (...............................................................) 

 

    ................................................................(เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน)                                                                                                  
     (...............................................................) 
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ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 
 

 หุน้สะสม....................................บาท  ส่งค่าหุน้เดือนละ.............................บาท     
 

ประเภทเงินกู ้ เงินตน้คงเหลือ ช าระเงินตน้ 
ต่อเดือน 

ค่าประกนั หกัช าระหน้ี
เงินตน้ 

หกัช าระหน้ี
ดอกเบ้ีย 

1 สามญั      
2 ฉุกเฉิน      

3 ปันสุข      
4 WFH      
5 โควดิ (เดิม)      

 
รวมหกัช าระหน้ีทั้งหมด...........................................................บาท 
 
คงเหลือเขา้บญัชี................................................................บาท    ลงช่ือ.........................................................เจา้หนา้ท่ี 

 
 

ความเห็นของประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/ผู้จัดการ/เลขานุการ 
 

      อนุมติัใหกู้ไ้ด.้...............................................บาท  ส่ง..................งวด  งวดละ....................................บาท 
    ไม่อนุมติั.......................................................บาท 
  
    ......................................................................ประธานกรรมการเงินกู ้/ เลขานุการเงินกู ้
 
 
    ......................................................................ผูจ้ดัการ / เลขานุการ 
 
                                                                   วนัที่............................................................... 
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                 หนังสือสัญญาค า้ประกนัส าหรับเงินกู้โครงการเงนิกู้ สู้ภัยโควดิ    สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องตดิ 

            อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

 

สญัญากูเ้ลขท่ี……………..../..…………   เขียนท่ี……………………………………………………. 
 

ช่ือผูกู้…้………………………………..   วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
 

  ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................อาย.ุ................ปี 
เลขประจ าตวัประชาชน  - - -  -      เป็น    ขา้ราชการบ านาญ  ขา้ราชการ/
ลูกจา้งประจ า     พนกังานรัฐวสิาหกิจหรือองคก์รของรัฐ     พนกังานราชการ ต าแหน่ง.............................................................. 
สงักดั...............................................................................................................ไดรั้บเงินเดือนค่าจา้ง เดือนละ................................บาท 

ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี.............หมู่ท่ี................ถนน................................ซอย....................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั....................................................................รหัสไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัท์........................................................... ..........ได้ท าหนังสือค ้ าประกันเงินกู้โครงการเงินกูสู้้ภยัโควิด  กับ สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่ “ สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้ 1.  ตามท่ี...............................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกู ้
โครงการเงินกูสู้้ภยัโควิด ท่ี............../..................ลงวนัท่ี.................................................. จ านวนเงินกู.้.............................................. บาท
(.........................................................................)   ส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน แบบตน้เท่างวดละ.....................................บาท  พร้อม
ดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ..................ต่อปี  เป็นจ านวน...........................งวด และ ตั้งแต่เดือน…………….……..เป็นตน้ไป   ผูกู้ไ้ดรั้บเงิน
ไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้     ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอนั
เป็นอุปกรณ์แห่งน้ีนั้นดว้ย 

  ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไดย้ินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตามขอ้  1. และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  
อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูโ้ครงการเงินกูสู้้ภยัโควดินั้นโดยตลอดแลว้  
ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ  ทุกประการจนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให ้

ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้ าประกนัรายน้ี  จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้ าประกันไวน้ี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเงินกู้/คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

  ขอ้ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนีสิ้นให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้   หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผดินัด  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินรายเดือนและเงินอ่ืนของ
ขา้พเจา้  หักจ านวนเงินงวด ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ี  ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อ
สหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยนิยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป    
ทั้งน้ี จนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูโ้ครงการเงินกูสู้ภ้ยัโควดิ  ท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 

  ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ ไวใ้ห้สหกรณ์เพื่อ
แสดงต่อหน่วยงานตน้สงักดัของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

  ขอ้  6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  
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(ลงช่ือ)………………………..……………..……………….…ผูค้  ้าประกนั 

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

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

(ลงช่ือ)…………………………………………………..………พยาน 

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

ค ายนิยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
เขียนท่ี……………………………………………………. 

 

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

  ขา้พเจา้              นาย                นาง            นางสาว ................................................................................................ 
ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูโ้ครงการเงินกูสู้ภ้ยัโควดิของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี 
และ ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 
(ลงช่ือ)………………………..…………………….……คู่สมรสใหค้วามยนิยอม                   

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

(ลงช่ือ)………………………..……………..…………..…ผูค้  ้าประกนั 
                     (.....................................................................) 
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หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการ/นายจ้าง 

หักเงนิช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั     (ผู้ค า้ประกนั) 
                                                                 เขียนท่ี................................................................................ 

                                                                                                              วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ......................... 
 ขา้พเจา้......................................................................................... ......อาย.ุ...............ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง.....................................................
อ  าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั..........................................................โทรศพัท.์.........................................รับราชการสังกดั
....................................................................ต าแหน่ง..................................................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จ  ากดั  สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................................................มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงานท่ี
ขา้พเจา้สังกดัอยูห่กัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ  ากดั   โดยขา้พเจา้ขอใหค้วามยนิยอมไวก้บั    
(ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ ั้งปัจจุบนั และอนาคต)  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้าย เงินเดือน  ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด  ท่ีถึง
ก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  (อาทิ ค่าหุน้ หน้ีเงินกู ้
หน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั เงินฝาก และอ่ืน ๆ ถา้มี) ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ  ากดั  แจง้ไปจนกวา่หน้ีและ/หรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
หกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั โดยพลนั และการแสดงเจตนายนิยอมของ
ขา้พเจา้น้ีมิอาจถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  ใหค้วามยนิยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ขอ้  2.ในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ย หรือ โอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน หรือ ลาออกจากราชการ หรือ ตอ้งออกจากราชการไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ 
ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่หรือนายจา้งใหม่ทราบภายใน
สิบหา้วนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  เพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาของส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่ด าเนินการหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือ
เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้นั้น เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามรายการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั แจง้ไปจนกวา่หน้ีและ/หรือภาระผกูพนั
นั้นจะระงบัส้ินไป เช่นเดียวกบัท่ีผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดัเดิมหรือนายจา้งเดิมด าเนินการได ้หากขา้พเจา้มิไดแ้จง้ใหส้หกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่ทราบภายในสิบห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าขา้พเจา้
ยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการใหม่หรือนายจา้งใหม่ด าเนินการหักเงิน และส่งเงินเพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัท่ีมีต่อสหกรณ์
ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ทราบดีแลว้วา่การหกัเงินตามความยนิยอมดงักล่าว   ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ 
ตน้สังกดัหรือนายจา้งของขา้พเจา้ตอ้งหกัเงินเดือน   ค่าจา้ง   หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอ่ืนใดใหส้หกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ  ากดั   เป็นอนัดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายวา่ดว้ยกองทนุส ารองเล้ียงชีพ   กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยการ
ประกนัสังคมซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา  42/1   แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์   พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์  
(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2553 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  หนงัสือน้ีท าข้ึน  3  ฉบบั  ขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเกบ็ไวท่ี้  
ส่วนราชการ  หรือ   หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บัขา้พเจา้  และฉบบัท่ีสามใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  จ  ากดั   
 

(ลงช่ือ)………………………………….…………ผูใ้หค้  ายนิยอม     (ลงช่ือ).........................................................สามี/ภรรยาผูใ้หค้  ายนิยอม 
          (....................................................................)              (............................................................) (เฉพาะกรณีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
 

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


