
  

 

                                                                   ค ำขอกู้เงินสำมัญ (สินเช่ือโครงการ ANTI COVID-19) 
  

เขียนท่ี............................................................................... 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารออมสิน  จ ากดั 
 

  ขา้พเจา้.........................................................................อายุ.................ปี  ต าแหน่ง.........................................รหสั......................... 

สมาชิกเลขท่ี........................................... เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน........................................... สังกดั  [   ] หน่วย [  ] สาขา.......................... 

[  ]  ส่วน [  ] เขต .................................................... [  ] ฝ่าย  [  ] ภาค ................................................  สายงาน......................................................

กลุ่มงาน...................................................................โทรศพัทท่ี์ท างาน  .............................................  มือถือ.........................................................  

เงินเดือน/เงินบ านาญ......................................................บาท รายไดอ้ื่น (ระบุอาชีพ).................................................เดือนละ.........................บาท 

ขอเสนอค าขอกูส้ามญัเพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัของสหกรณ์ จ านวน...............................................บาท(................................................................)

โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการดงัตอ่ไปน้ี (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ดยละเอียด) ................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................... 

 ขอ้ 2.  ในเวลาน้ี  ขา้พเจา้มีหุ้นอยูใ่นสหกรณ์ รวม....................................หุ้น  เป็นเงิน...........................................................บาท 

และขา้พเจา้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยูใ่นอตัรา.......................................บาท 

 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี  

 3.1 หนงัสือกูท่ี้.............................../..................................... วนัท่ี...................................................................................... 

          เพื่อ................................................................................ เงินตน้คงเหลือ...............................................................บาท 

ขอ้ 4.  นอกจากค่าหุน้  ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี คือ 

4.1  [   ] สมุดเงินฝากออมทรัพย/์ออมทรัพยพ์ิเศษของสหกรณ์เลขท่ี ................................. จ านวนเงิน.......................บาท

4.2  [   ] สมาชิกสหกรณ์ 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล 
สมาชิก 
เลขท่ี 

พนกังาน
ต าแหน่ง 
สังกดั 

เงินได ้
รายเดือน 
(บาท) 

เป็นผูค้  ้าประกนัราย
อื่นตามหนงัสือค ้า
ประกนัที่และช่ือผูกู้ ้

ขา้พเจา้ผกูพนัตนท่ีจะเขา้ 
ค ้าประกนัตามค าขอกู้

ขา้งตน้น้ี จึงลงลายมือช่ือ
ไวเ้ป็นส าคญั 
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2 
 
 

     

3 
 
 

     

ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที่
ก  าหนดไวใ้นแบบค าขอกูด้ว้ยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตอ้งและครบถว้น  มิฉะนั้นสหกรณ์ 
ไม่รับพิจารณา 

 

หนังสือCV ที่........... / ............... 
วันที่.......... / ..........  / ...............                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

รับที่.............. / ................... 
วันที่......... / .......... / .......... 
 

 Down Load
(ระบบ) 

ow 



   
ขอ้ 5.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้  ขา้พเจา้ขอส่งช าระเงินงวดตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ห ้ดงัน้ี 

(ตามประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์)  
5.1 สมาชิกสามญั 
      [   ]  ส่งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน งวดละ .......................บาท เป็นจ านวน.........................งวด  
      [   ]  ส่งช าระเงินกูไ้ม่เกิน 5 ปี โดย 
             -  ปีท่ี 1-2  ส่งช าระเฉพาะดอกเบ้ียเท่านั้น (ปลอดช าระเงินตน้) 
             -  ปีท่ี 3-5  ส่งช าระเงินตน้และดอกเบ้ียตามปกติ   
5.2 สมาชิกสมทบ 
      [   ]  ส่งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน งวดละ .......................บาท เป็นจ านวน.........................งวด  
      [   ]  ส่งช าระเงินกูไ้ม่เกิน 4 ปี โดย 
             -  ปีท่ี 1-2  ส่งช าระเฉพาะดอกเบ้ียเท่านั้น (ปลอดช าระเงินตน้) 
             -  ปีท่ี 3-4  ส่งช าระเงินตน้และดอกเบ้ียตามปกติ   

ขอ้ 6.  ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัใหไ้วต้่อสหกรณ์ฯ  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ขอ้ 7. ในกรณีท่ีขา้พเจา้เขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หากขา้พเจา้ลาออกจากธนาคารออมสินหรือพน้สภาพจากการเป็น

พนกังานธนาคารออมสิน ขา้พเจา้ยินยอมให้น าเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บช าระหน้ีคืนพร้อมทั้งดอกเบ้ียให้
สหกรณ์ทนัที 

ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความโดยครบถว้นเป็นท่ีเขา้ใจดีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
      ลงช่ือ................................................................ผูข้อกู ้
             (.................................................................) 
 

 
 

ผู้ขอกู้ ผู้ค ำ้ประกัน 
 
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
2. จ านวนเงินกูเ้ป็นดงัน้ี 
    2.1 จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บเป็นไปตามความสามารถ 
          ในการช าระหน้ี  แต่ไม่เกิน 200,000  บาท 
    2.2 เงินไดค้งเหลือหลงัหกัเงินกูทุ้กประเภทแลว้  
          คงเหลือ 30% หรือ 5,000   บาท 
3. เอกสารประกอบการขอกู ้(รับรองส าเนาทุกฉบบั) 
   3.1 เอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน (เดือนสุดทา้ย) 
   3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรท่ี 
         ทางราชการออกให ้ 
 

 
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
2. การค ้าประกนัเงินกูเ้ป็น ดงัน้ี 
  สิทธิพเิศษ  ผูค้  ้าประกนัสามารถค ้าประกนัจากสิทธิเดิม 
เพิ่มอีก 200,000  บาท  
 
 
3. เอกสารประกอบการค ้าประกนั (รับรองส าเนาทุกฉบบั) 
   3.1 เอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน (เดือนสุดทา้ย) 
   3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรท่ี 
         ทางราชการออกให ้    

หลักเกณฑ์กำรขอกู้เงินสำมัญ  จ ำนวนต้ังแต่ 10,000  -  200,000  บำท   



 
 

ท ำท่ีสหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงำนธนำคำรออมสิน จ ำกดั 

วนัท่ี.................................................................................... 

ขำ้พเจำ้............................................................ อำยุ .................. ปี  ต ำแหน่ง................................................

เลขท่ีสมำชิก ..................................รหสัพนักงำน..... .......................................... เงินเดือน................................. บำท  

เลขท่ีบตัรประจ ำตวัประชำชน.............................สงักดักลุ่มงำน/สำขำ.............................สว่น/เขต ....................................  

ฝ่ำย/ภำค .......................................  อยู่บำ้นเลขท่ี .................. ถนน ........................... แขวง/ต ำบล............................

เขต/อ ำเภอ................................................. จงัหวดั.............................................. รหสัไปรษณีย ์.....................................

โทรศัพท์...................................... ซึ่งต่อไปน้ีในสญัญำ เรียกว่ำ “ผูกู้”้ ฝ่ำยหน่ึง กบั สหกรณ์ออมทรพัยพ์นักงำนธนำคำร

ออมสิน จ ำกดั ซึ่งต่อไปในสญัญำเรียวำ่ “ผูใ้หกู้”้ อีกฝ่ำยหน่ึง ทั้งสองฝ่ำยไดต้กลงท ำสญัญำ โดยมีขอ้ควำมดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1 ผูกู้ต้กลงกูยื้มเงิน และผูใ้หกู้ต้กลงใหกู้เ้ป็นเงิน.........................................................................................บำท 

(....................................................................) โดยผูกู้จ้ะน ำเงินไปใชต้ำมวตัถุประสงคต์ำมสญัญำเงินกูเ้ลขท่ี....................... 

ฉบบัลงวนัท่ี ...............................................ซึ่งผูใ้หกู้ไ้ดจ้่ำยเงินตำมจ ำนวนเงินกูน้ี้ใหแ้ก่ผูกู้ ้และผูกู้ไ้ดร้บัเงินไวค้รบถว้นแลว้ 

ขอ้ 2 ผูกู้ย้อมช ำระเงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือน พรอ้มช ำระดอกเบี้ ยเงินกูใ้หผู้ใ้หกู้ใ้นอตัรำตำมท่ีผูใ้หกู้ป้ระกำศก ำหนด

เป็นครำว ๆ ไป ในขณะท ำสญัญำน้ีผูใ้หกู้ป้ระกำศก ำหนดอตัรำดอกเบี้ ยรอ้ยละ  4.90 ต่อปี  โดยมีก ำหนดระยะเวลำกำร

ช ำระเงินกูแ้ละดอกเบี้ ยใหแ้ก่ผูใ้หกู้ ้ตั้งแต่งวดเดือน............................. .................................เป็นตน้ไป ระยะเวลำส่งช ำระ

เงินกูไ้ม่เกิน 5 ปี ดงัน้ี 

- ปีท่ี 1-2 (งวดท่ี1-24)    ใหผู้กู้ส้่งช ำระเฉพำะดอกเบ้ียเท่ำน้ัน (ปลอดช ำระเงินตน้) 

 - ปีท่ี 3-5 (งวดท่ี 25-60) ใหผู้กู้ส้่งช ำระเงินตน้และดอกเบี้ ยตำมปกติท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำเป็นงวดรำย

เดือนเดือนละ.......................................บำท (...................................................................)   

ข้อ 3. กรณีท่ีผู ้ให้กู ้มีกำรปรับอัตรำดอกเบี้ ยให้สูงขึ้ นตำมเงื่อนไขในสัญญำเงินกู ้ อันเป็นเหตุให้เงินงวด                          

ผ่อนช ำระหน้ีแต่ละงวดสูงกว่ำท่ีก ำหนดไวต้ำม ข้อ 2 ผู ้กู ้ตกลงยินยอมช ำระเงินงวดท่ีเพิ่มขึ้ นตำมท่ีผู ้ใหกู้ก้ ำหนด                             

โดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้รำบล่วงหน้ำ หรือตอ้งไดร้บัควำมยินยอมจำกผูกู้ก้่อนแต่อยำ่งใด 
ขอ้ 4. (ส ำหรบัผูค้ ้ำประกนั) ขำ้พเจำ้ 1................................................................................................................... 

2. ........................................................................................ ในฐำนะผูค้ ำ้ประกนัไดร้บัทรำบกำรส่งช ำระหน้ีตน้เงินกูส้ำมญั
ตำมสญัญำดงักล่ำวขำ้งตน้ และกรณีท่ีผูกู้ผิ้ดนัดไม่ช ำระหน้ีเงินกูด้งักล่ำวขำ้งตน้ใหแ้ก่ผูใ้หกู้ไ้ม่วำ่ดว้ยเหตุใด ๆ ก็ดี ขำ้พเจำ้

ยินยอมรบัผิดชอบช ำระหน้ีใหแ้ก่ผูใ้หกู้แ้ทนผูกู้ต้ำมระเบียบสหกรณ ์

ขอ้ 5. บรรดำเงื่อนไขและขอ้สญัญำท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำเงินกู ้และท่ีก ำหนดไวใ้นสญัญำและหรือบนัทึกอื่นใดท่ีได้

จดัท ำขึ้ นในกำรกูเ้งินตำมสญัญำกูเ้งินดังกล่ำวก่อนบนัทึกฉบบัน้ี (ถำ้มี) ซึ่งมิได้ถูกยกเลิก แกไ้ข หรือเพิ่มเติมโดยบนัทึก  

ฉบบัน้ีใหย้งัคงมีผลใชบ้งัคบัต่อไป และใหถื้อวำ่บนัทึกฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสญัญำเงินกูด้ว้ย 
สัญญำน้ี ท ำขึ้ นเป็นสองฉบับมีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกัน ผูกู้แ้ละหรือผูค้ ้ำประกันไดอ้่ำนขอ้ควำมโดยตลอดแลว้     

เห็นวำ่ครบถว้น ถูกตอ้งตำมเจตนำรมณ ์จึงลงชื่อไวเ้ป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน ในวนั เดือน ปี ท่ีท ำสญัญำน้ี 
 

 

 

 

 

 

 บนัทึกเพิ่มเติมตอ่ทา้ยสญัญาเงินกูส้ามญัโครงการ ANTI COVID-19 

สญัญาเลขที่............/............. ฉบบัลงวนัที่................................... 

            ของรายผูกู้.้................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 

 
  

            ลงชื่อ...........................................................ผูกู้ ้  ลงชื่อ..............................................................ผูค้ ้ำประกนั 

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

                  ลงชื่อ..............................................................ผูค้ ้ำประกนั 

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

         ลงชื่อ.............................................................พยำน             ลงชื่อ..............................................................พยำน 

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

หมายเหต ุ  ขอ้ 4. ใหร้ะบุช่ือผูค้  ้าประกนัตามสญัญาหลกั และผูค้  ้าประกนัตอ้งลงลายมือช่ือครบทุกคนตามช่องท่ีก าหนด                

 

 

 



สินเช่ือโครงการ  ANTI COVID-19 

สหกรณอ์อมทรพัยพ์นักงานธนาคารออมสิน จ  ากดั 

 

 

 

 

ล ำดบั รำยละเอียด  

1 โครงกำร สินเชื่อโครงกำร ANTI COVID-19 ส ำหรบัสมำชิกสำมญั สมำชิกท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรคุณภำพชีวิตฯ ของ

สหกรณฯ์  สมำชิกท่ีเขำ้โครงกำรผ่อนปรน และสมำชิกสมทบ ท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ ์

เริ่มตั้งแต่วนัท่ี  3  สิงหาคม 2563 – 30 กนัยายน 2563 

2 คุณสมบติัผูกู้ ้

และผูค้ ้ำประกนั 

2.1 เป็นพนักงำนธนำคำรออมสิน พนักงำนบ ำนำญ และสมำชกิสมทบ (ลูกจำ้ง) ท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ ์ดงัน้ี 

2.1.1 สมาชิกสามญั 

ผูกู้ ้           - เป็นสมำชิกสหกรณฯ์ ไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน  

                

ผูค้  ้าประกนั - เป็นสมำชิกสหกรณฯ์ ไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน  

                     ผูค้  ้าประกนัสามารถค ้าประกนัจากสิทธิเดิมเพิ่มอีกไม่เกินจ  านวน 200,000.-บาท 

 

2.1.2 สมาชิกสมทบ 

ผูกู้ ้           - เป็นสมำชิกสหกรณฯ์ ไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน หรอืและ 

                   เป็นลูกจำ้งธนำคำรไม่น้อยกวำ่ 2 ปี 

ผูค้  ้าประกนั - เป็นพนักงำนธนำคำรและสมำชิกสหกรณฯ์ ไม่น้อยกวำ่ 2 ปี 

 

3 วตัถุประสงคก์ำรกู ้ เพื่อเป็นกำรช่วยเหลือและบรรเทำควำมเดือดรอ้นของสมำชิกท่ีไดร้บัผลกระทบจำกเชื้ อไวรสัโคโรน่ำ 

สำยพนัธุใ์หม่ 2019 (COVID-19) 

4 กำรพิจำรณำเงินกู ้ กำรค ำนวณเงินใหกู้ต้ำมควำมสำมำรถในกำรช ำระหน้ี 

(เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกวำ่รอ้ยละ 30 หรือ 5,000.-บำท) 

5 อตัรำดอกเบี้ ย

เงินกู ้

อตัรำดอกเบี้ ยเป็นไปตำมประกำศสหกรณ ์

6 จ ำนวนเงินใหกู้ ้ วงเงินกูสู้งสุดไม่เกิน  200,000.-บำท 

  ล ำดบั ประเภท วงเงินกู ้ หมำยเหตุ 

  1 สมำชิกสำมญั 

- พนักงำน 

- พนักงำนบ ำนำญ 

200,000.- ส่งหกัเงินเดือน 

  2 สมำชิกท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรพฒันำ

คุณภำพฯของสหกรณ ์

  

 

ส่งหกัเงินเดือน    - สมำชิกท่ีส่งช ำระเงินงวดปกติ 150,000.- 

   - สมำชิกท่ีส่งช ำระเงินงวด 

   แบบ STEP UP 

75,000.-  

  3 สมำชิกสมทบ 70,000.- - ส่งหกัเงินเดือน 

- ทุนเรือนหุน้ค ้ำประกนัและมีทุนเรือน 

   หุน้ไม่น้อยกวำ่ครึ่งหน่ึงของวงเงินท่ีขอกู ้

- กูส้ินเชื่อไดเ้พียง 1 สญัญำ 



 

 

 

 

 

 

ล ำดบั รำยละเอียด  

7 กำรช ำระเงินกู ้ สมาชิกสามญั 
ระยะเวลำส่งช ำระเงินกูไ้ม่เกิน 5 ปี โดย 

- ปีท่ี 1-2  ส่งช ำระเฉพำะดอกเบี้ ยเท่ำน้ัน  

  (ปลอดช ำระเงินตน้) 

- ปีท่ี 3-5  ส่งช ำระเงินตน้และดอกเบี้ ยตำมปกติ   

สมาชิกสมทบ 
ระยะเวลำส่งช ำระเงินกูไ้ม่เกิน 4 ปี โดย 

- ปีท่ี 1-2  ส่งช ำระเฉพำะดอกเบี้ ยเท่ำน้ัน  

   (ปลอดช ำระเงินตน้) 

- ปีท่ี 3-4  ส่งช ำระเงินตน้และดอกเบี้ ยตำมปกติ  
 

8 หลกัประกนักำรกู ้ บุคคลค ้ำประกนั  

(สิทธิบุคคลค ้ำประกนัไม่รวมกบัเงินกูป้กติ) 

9 เอกสำรกำรกู ้

และค ้ำประกนั 

9.1 ค ำขอกูเ้งินสำมญัโครงกำร ANTI COVID-19 

9.2 เอกสำรประกอบกำรจ่ำยเงินเดือนมีนำคม 2563 และสลิปเดือน (เดือนสุดทำ้ย)  

      ของผูกู้แ้ละผูค้ ้ำประกนั (รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

9.3 ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนหรือบตัรท่ีทำงรำชกำรออกใหข้องผูกู้แ้ละผูค้ ้ำประกนั 

     (รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง) 

10 สิทธิพิเศษ ผูเ้ขำ้ร่วมโครงกำรจะไดร้บักำรยกเวน้ ดงัน้ี 

10.1  กำรท ำประกนัสินเชื่อของสหกรณ์ 

10.2  กำรหกัหุน้พิเศษ 

11 อื่น ๆ วิธีปฏิบติัอื่น ๆ และกำรพิจำรณำจ ำนวนเงินใหกู้อ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมกำรสหกรณฯ์  

 


