
เลขท่ีรับ..................วันท่ี......................................          สอ.รง.11 - 031 
      หนังสือกู้ที่........................./..........................  

 
 

 

 

 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพแก่สมาชิก 

ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเช้ือไวรัสโควิด - 19 พ.ศ. 2565 

 เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

 วันท่ี......................................................... 

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า                                                      อายุ               ปี   (เกิดวันท่ี          /          /          ) 

เลขประจำตัวประชาชนเลขท่ี                                                               ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เลขท่ี                 .

เป็น ข้าราชการ    ลูกจ้างประจำ     พนักงานราชการ     พนักงานประกันสังคม  

ปฏิบัติงานตำแหน่ง                           ฝ่าย/กลุ่มงาน...................................กอง/สนง./จังหวัด                                      .

ส่วนราชการกรม                                 -โทรศัพท์ท่ีทำงาน   เงินได้รายเดือนต่อเดือน                   บาท 

เงินค่าหุ้น ณ วันท่ียื่นกู้                   บาท  ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี                              หมู่ที่                              .               

ตรอก/ซอย                                    ถนน                               ตำบล/แขวง                           .

อำเภอ/เขต                       จังหวัด                        .รหัสไปรษณีย์                 โทรศัพท์/มือถือ      . 

สถานที่ติดต่อ  ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน       ท่ีอยู่ปัจจุบัน    สถานที่ทำงาน 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะนำเงินไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในการครองชีพตามภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 พ.ศ. 2565 
 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพแก่สมาชิกผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19     

จากสหกรณ์ฯ จำนวน                บาท (           ) และขอชำระเงินกู้ เป็นรายเดือน

พร้อมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ ต่อสหกรณอ์อมทรัพยก์ระทรวงแรงงาน จำกัด จำนวน      งวด (ไม่เกิน 24 งวด หรือไม่เกินวันท่ี

เกษียณอายุราชการหรือสัญญาจ้างสิ้นสุด) นับถัดจากเดือนท่ีสหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า 
 

   ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะให้ข้อมูลที่ เป็นจริง และให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการดำเนินการ หรือบุคคลอื่น

ซึ่งสหกรณ์ฯ ให้ตรวจสอบและทำรายงานประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับคำขอกู้เงินพิเศษรายนี้ 
 

 ข้อ 4. เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามสัญญาเงินกู้ท่ีให้ไว้ต่อสหกรณ์  
 

 ข้อ 5. เมื่อสหกรณ์ฯ อนุมัติเงินกู้ให้ข้าพเจ้าตามท่ีเห็นสมควรแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินจากเงินได้

รายเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด 
  

 ข้อ 6. ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างขอโอนย้ายไปหน่วยงานอื่น และไม่มีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ 

(พลิกด้านหลัง) 
 
 

เอกสารประกอบ 

1.หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้ฯ 

2.สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 

3.สำเนาสลิปเงินเดือนฉบับปัจจุบัน 

4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

 

   สมาชิก ขอ้ 32(2)    สมาชิก ขอ้ 32 (3) 

    สมาชิกสมทบ 

 



2 

 ข้อ 7. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าใช้จ่าย

ในการเตือน เรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดี และบังคับชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้เต็มจำนวนให้แก่สหกรณ์  
 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความท้ังหมดท่ีระบุในคำขอกู้นี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจในหลักการและ

ระเบียบการกู้เงินของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดีแล้ว ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว 
 

ลงชือ่ ……………..........................……………………. ผู้กู ้

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

ลงชื่อ ……………..........................……………………. พยาน 

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

ลงชื่อ ……………..........................……………………. พยาน 

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

หนังสือมอบอำนาจรับเงินแทน 
 

      ข้าพเจ้าผู้กู้ มอบอำนาจให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากชื่อบัญชี..................................................................................... 

      ธนาคาร     กรุงไทย     ทหารไทย     ออมสิน    กรุงศรีอยุธยา    ธนาคารอื่น ............................................ 

      สาขา.....................................................................      

      เลขท่ีบัญชี................................................................ 

         (ลงชื่อ)...........................................................ผู้กู้ (ผูม้อบอำนาจ)               

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

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

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

 

            ขา้พเจ้า....................................................................................ได้รับเงินกู้จำนวน.........................................................บาท 

(.........................................................................................) ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ฉบับนีถู้กต้องครบถ้วนแล้ว                                     

                                                            

 
 

 

 

 

 

 
 
 

บันทึกของเจ้าหน้าที ่
  

ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู้ 
    
ลงชื่อ...........................................................ผูอ้นุมัติเงินกู้   

อนุมัติจำนวน...................................................บาท 

หักชำระหนี้......................................................บาท 

คงเหลือจ่าย.....................................................บาท 

    

      (ลงชื่อ)...........................................................ผูร้ับเงิน                   

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

      (ลงชื่อ)...........................................................ผู้จ่ายเงิน                  

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

      วันท่ีจ่าย........................................................ 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด 
 
 
 

เขียนที่  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั 
วนัที่................................................................... 

  ข้าพเจ้า................................................................อาย.ุ...............ปี ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขที่.................. 
หมู่ที่..............ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.......................................ปฏิบตัิงานต าแหน่ง................................... 
ฝ่าย.......................................กอง/จงัหวดั.......................................สว่นราชการกรม/สนง........................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก...................... มีความประสงค์ท าหนงัสือ
ยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชา หรือหวัหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงักดัอยู่ หกัเงิน ณ ที่จ่าย
ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั ดงัต่อไปนี ้
  ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหกัเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด 
ที่ข้าพเจ้าพงึได้รับจากทางราชการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั แจ้งในแต่ละเดือนเพื่อสง่ช าระหนี ้
ช าระค่าหุ้น หรือข้อผกูพนัอื่นใด แล้วแต่กรณี ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั แทนข้าพเจ้าทกุเดือน 
  ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็น ข้าราชการ/ลกูจ้าง/พนกังาน และได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใด 
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินจากเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก 
ทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนนัน้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงแรงงาน จ ากดั แทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หกั
ช าระหนีแ้ก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด 
ก่อนเป็นอนัดบัแรก ตามพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 
  ข้อ 4 หนงัสือยินยอมให้หกัเงินตามข้อ 3 ให้มีผลตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสญัญาว่าจะไม่ถอน
การให้ค ายินยอมทัง้หมดหรือบางสว่น เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั 
  ข้อ 5 ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือว่าหนงัสือให้ความยินยอมฉบบันีย้งัมีผลอยู่ตลอดไป เพียงแต่สหกรณ์ฯ 
ได้สง่ส าเนาหนงัสือความยินยอมนีใ้ห้หน่วยงานในสงักดัข้างต้นได้ทราบเพื่อหกัเงิน ณ ที่จ่าย ตามข้อ 1 ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงแรงงาน จ ากดั ต่อไปจนกว่าจะพ้นภาระผกูพนัที่มีอยู่กบัสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั 
  หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค า  
ในหนงัสือนีท้ัง้หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทกุประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 
  หนงัสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบบั มีข้อความตรงกัน เก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากัด หนึ่งฉบบั 
สง่ให้หน่วยงานต้นสงักดัของสมาชิกผู้ยินยอมหนึ่งฉบบั และมอบให้แก่ผู้ให้ความยินยอมหนึ่งฉบบั 
 

ลงชื่อ........................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
       (........................................................) 
 

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

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

สอ.รง. 1-005 

  ผู้กู้          ผู้ค า้ประกนั 

 สมาชิก            สมาชิก ข้อ 32 (3) 

 สมาชิกสมทบ   

 

 บ าเหน็จบ านาญ 

 


