
 
 

 

 

 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

เรื่อง โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ พ.ศ. 2566 

----------------- 

  เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกหลังวิกฤติโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างต่อเนื ่อง ทำให้

เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้นต้นทุนราคาสินค้าและบริการปรับสูงขึ ้น  

ซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 75 (2) ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน 

จำกัด และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 54 ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565  

จึงออกประกาศโครงการเงินกูเ้พื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ พ.ศ. 2566 ดังนี้ 

  1.  สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อนหรือได้รับผลกระทบจากการดำรงชีวิตมีสิทธิยื่นคำขอกู้

ตามโครงการนี้ โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 1.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า  6  เดือน 

 1.2  ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาไม่เป็นผู้ผิดนัดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เงินงวดชำระหนี้

สหกรณ์ 

 1.3  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้สามัญกับสหกรณ์  เว้นแต่ได้ชำระหนี้ที่

ปรับโครงสรา้งหนีเ้สร็จสิน้แลว้ หรอืเป็นการปรับโครงสรา้งหนีส้ญัญาเงนิกูส้ามัญที่ชำระหนีแ้ทนในฐานะผู้ค้ำประกัน 

 1.4  ไม่เป็นผู้ถูกเจ้าพนักงานบังคับคดีอายัดสิทธิเรียกร้องที่มีอยู่กับสหกรณ์ เว้นแต่ได้

ชำระหนีเ้สร็จสิ้นแล้ว 

  2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงิน 

      2.1  สมาชิกมีสิทธิ กูไ้ด้สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 

      2.2  สมาชิกสมทบมีสิทธิ กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ เมื่อ

รวมหนี้เงินกู้ทุกประเภทแล้ว จะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 90 ของเงินค่าหุ้นและเงินฝาก ตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

2.3  ยื่นกูเ้งินตามโครงการนี้ได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น โดยไม่ต้องมีผูค้ำ้ประกัน 

      2.4  อัตราดอกเบีย้รอ้ยละ 4.00 ต่อปี (ไม่มีเงินเฉลี่ยคนื) 

 2.5  ผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด หรือไม่เกินวันที่ผู้ที่จะเกษียณอายุราชการหรือสัญญาจ้าง

สิน้สุด  

      2.6  สมาชิกชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้

ครบถว้น ทั้งนี ้โดยให้คำนวณเงินได้รายเดือนหลังจากหักค่าหุ้นและหนีข้องสมาชิกทั้งหมดแล้วคงเหลือไม่ต่ำกว่า 

1,000.- บาท และผู้กู้ต้องยินยอมให้หักจากเงินได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่ายทุกเดือน 

      2.7  หากสมาชิกยังคงค้างชำระหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกใน

ภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 พ.ศ. 2564 หรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษเพื่อ

ช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติจากการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรัสโควดิ-19 พ.ศ. 2565 สหกรณ์ฯ จะทำการหัก

กลบลบหนีต้ามโครงการเดิมทั้งหมดก่อน แล้วจงึจ่ายเงินกูค้งเหลือตามโครงการนี้ให้แก่สมาชิกต่อไป 

/ 3. กำหนด... 



 
 

  -  2  - 
 

  3. กำหนดการส่งคำขอกู ้และจ่ายเงินกู้ 

   3.1 สหกรณ์ฯ เปิดรับคำขอกู้และสัญญาเงินกู้ช่วยเหลือค่าครองชีพแก่สมาชิกฯ ตั้งแต่วันที่                 

3 มกราคม 2566 ถงึวันที่ 30 มิถุนายน 2566 

   3.2 การจ่ายเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะจ่ายเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน และหากได้รับอนุมัติให้กู้เงิน

ดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ฯ จะจ่ายเงินกู้โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิก ภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 วัน ทำการ 

  4. สหกรณ์ฯ ทรงไว้ซ่ึงสิทธอินุมัติเงนิกูเ้ป็นรายๆ ไป ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 

5. สมาชิกต้องยืน่คำขอกูแ้ละทำสัญญาตามแบบที่สหกรณก์ำหนด พรอ้มเอกสาร ดังต่อไปนี้ 

     5.1  คำขอกูแ้ละสัญญาเงินกูช่้วยเหลือค่าครองชีพแกส่มาชิกฯ (สอ.รง. 1-033) 

     5.2 หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

 5.3 สำเนาบัตรประชาชน หรอืสำเนาบัตรขา้ราชการ (ไม่หมดอายุ) 

    5.4 หนังสือแสดงรายการเงินได้รายเดือนของผู้กู้ (สลิปเงินเดือน) 

    5.5 สำเนาหน้าสมุดบัญชเีงินฝากธนาคาร 

สมาชิกสหกรณ์ที ่มีความประสงค์จะขอกู ้เง ินกู ้ตามประกาศฉบับนี ้ ให้ยื ่นคำขอกู ้และ  

ทำสัญญาตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารต่าง ๆ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

ถนนมิตรไมตรี อาคารกระทรวงแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในเวลาทำการของสหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์ 

ถงึสหกรณ์ 

6. สหกรณ์สงวนสิทธิที่จะเรียกคืนเงินต้นทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยในทันทีที่สหกรณ์เห็นว่า

สมาชิกกระทำผิดสัญญาที่กระทำไว้กับสหกรณ์ หรือประกาศหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กำหนด อันอาจทำให้

สหกรณ์เสียหาย 

7. กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจ

พิจารณาวินิจฉัยและการวนิิจฉัยชีข้าดถอืเป็นที่สุด 

  ทั้งนี ้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม จนถงึวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 
 

                             ประกาศ ณ วนัที่  27  ธันวาคม  2565 
 

               
           (นางสาวเกตธุรนิ  ไชยศรี) 

           ประธานกรรมการดำเนินการ 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 

 

 

 

 

 

 
รองประธานฯ/เลขานุการ....................วันที่......................... 

ผู้จัดการ.............................................วันที่......................... 

ผู้ช่วยผู้จัดการ.....................................วันที่........................ 

เจ้าหน้าที่พิมพ์/ทาน.............................วันที่........................ 

 



 

เลขท่ีรับ............................วันท่ี.............................                       สอ.รง.11 - 033 
      หนังสือกู้ที่........................./..........................  

 
 

 
 

 
 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้เพ่ือช่วยเหลือค่าครองชีพ พ.ศ. 2566 

 เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 

 วันท่ี......................................................... 
เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า                                                                  อายุ                ป ี  (เกิดวันที่            /            /            ) 
เลขประจำตัวประชาชนเลขที่                                                                      ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เลขที่                           . 
เป็น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  พนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง                                          .. 
หน่วยงาน                                  .โทรศัพท์มือถือ                            เงินได้รายเดือน                       บาท ทุนเรือนหุ้น                      บาท    
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะนำเงินไปใช้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤติจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้งินกูเ้พื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ จากสหกรณ์ฯ จำนวน                                            บาท  
(                                              ) และขอชำระเงินกู้เป็นรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงแรงงาน จำกัด จำนวน             งวด (ไม่เกิน 24 งวด หรือไม่เกินวันที่เกษียณอายุราชการหรือสัญญาจ้างสิ้นสุด) นับถัดจาก
เดือนที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า 
   ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า จะให้ข้อมูลที่ เป็นจริง และให้ความร่วมมือแก่คณะกรรมการดำเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่ง
สหกรณ์ฯ ให้ตรวจสอบและทำรายงานประกอบการพิจารณาเก่ียวกับคำขอกู้เงินพิเศษรายนี้ 
 ข้อ 4. เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามสัญญาเงินกูท้ี่ให้ไว้ต่อสหกรณ์  
 ข้อ 5. เมื่อสหกรณ์ฯ อนุมัติเงินกู้ให้ข้าพเจ้าตามที่เห็นสมควรแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินจากเงินได้  
รายเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญหรือเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้เงินกู้ตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างขอโอนย้ายไปหน่วยงานอ่ืน และไม่มีพฤติการณ์ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ 
 ข้อ 7. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาในข้อหนึ่งข้อใด ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการผิดสัญญา ค่าใช้จ่ายใน 
การเตือน เรียกร้องทวงถาม ดำเนินคดี และบังคับชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาฉบับนี้เต็มจำนวนให้แก่สหกรณ์  
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความทั้งหมดที่ระบุในคำขอกู้นี้เป็นความจริงทุกประการ และข้าพเจ้าได้เข้าใจในหลักการและระเบียบ
การกู้เงินของสหกรณ์ฯ เป็นอย่างดีแล้ว ยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว 
 

 

หนังสือมอบอำนาจรับเงินแทน 
ข้าพเจ้าผู้กู้ มอบอำนาจใหส้หกรณโ์อนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก  
ช่ือบัญชี ........................................................................................... 
ธนาคาร  กรุงไทย     กรุงศรีอยุธยา  
 ธนาคารอื่น................................................................................ 
 

เลขบัญชี ......................................................................................... 
สาขา ............................................................................................... 
 

 

 

  ลงช่ือ...................................................................ผู้กู/้ผู้มอบอำนาจ 
        (....................................................................) 
 

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

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

  ลงช่ือ ...................................................................ผูร้ับมอบอำนาจ 
        (....................................................................) 
 

สำหรับเจ้าหน้าที่  ได้ตรวจสอบสิทธิการกู้แล้ว ให้กู้เงินได้ จำนวน...........................บาท  ลงชื่อ.......................................เจ้าหน้าที่สนิเชื่อ  
หักชำระหนี้ จำนวน...................................... บาท     คงเหลือจ่าย จำนวน..............................................บาท  
 
ลงชื่อ..................................................................ผู้จ่ายเงิน    ลงชื่อ.......................................................................ผู้อนุมัติเงินกู้  
      (...................................................................)                                   (.......................................................................) 

เอกสารประกอบ   
1. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิชำระหนี้ฯ 
2. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ 
3. สำเนาสลิปเงินเดือนฉบับปัจจุบัน   
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร 

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

    สมาชิกสมทบ 

 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหกัเงนิชาํระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จาํกัด 
 
 

เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั 
วนัท่ี................................................................... 

 

  ข้าพเจ้า................................................................อาย.ุ...............ปี ปัจจบุนัอยูบ้่านเลขท่ี.................. 
หมู่ท่ี..............ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................ตําบล/แขวง............................................ 
อําเภอ/เขต...............................................จงัหวดั.......................................ปฏิบตังิานตําแหน่ง................................... 
ฝ่าย.......................................กอง/จงัหวดั.......................................สว่นราชการกรม/สนง........................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั เลขทะเบียนสมาชิก...................... มีความประสงค์ทําหนงัสือ
ยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชา หรือหวัหน้าหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสงักดัอยู ่หกัเงิน ณ ท่ีจ่าย
ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั ดงัตอ่ไปนี ้
  ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหกัเงินเดือน คา่จ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด 
ท่ีข้าพเจ้าพงึได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั แจ้งในแตล่ะเดือนเพ่ือสง่ชําระหนี ้
ชําระคา่หุ้น หรือข้อผกูพนัอ่ืนใด แล้วแตก่รณี ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั แทนข้าพเจ้าทกุเดือน 
  ข้อ 2 กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็น ข้าราชการ/ลกูจ้าง/พนกังาน และได้รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอ่ืนใด 
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้ จ่ายเงิน หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจาก 
ทางราชการตามจํานวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด แจ้งและให้ส่งเงินจํานวนนัน้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงแรงงาน จํากดั แทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 3 การหกัเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใด เม่ือได้หกั
ชําระหนีแ้ก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้หกัเงินดงักล่าวส่งชําระหนีใ้ห้สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด 
ก่อนเป็นอนัดบัแรก ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 
  ข้อ 4 หนงัสือยินยอมให้หกัเงินตามข้อ 3 ให้มีผลตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป และข้าพเจ้าสญัญาวา่จะไม่ถอน
การให้คํายินยอมทัง้หมดหรือบางสว่น เว้นแตจ่ะได้รับคํายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั 
  ข้อ 5 ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้ถือว่าหนงัสือให้ความยินยอมฉบบันีย้งัมีผลอยูต่ลอดไป เพียงแตส่หกรณ์ฯ 
ได้สง่สําเนาหนงัสือความยินยอมนีใ้ห้หน่วยงานในสงักดัข้างต้นได้ทราบเพ่ือหกัเงิน ณ ท่ีจ่าย ตามข้อ 1 ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงแรงงาน จํากดั ตอ่ไปจนกวา่จะพ้นภาระผกูพนัท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั 
  หนังสือยินยอมฉบับนีทํ้าขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคํา 
ในหนงัสือนีท้ัง้หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทกุประการ จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 
  หนงัสือนีทํ้าขึน้ 3 ฉบบั มีข้อความตรงกนั เก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากดั หนึ่งฉบบั 
สง่ให้หน่วยงานต้นสงักดัของสมาชิกผู้ยินยอมหนึง่ฉบบั และมอบให้แก่ผู้ให้ความยินยอมหนึง่ฉบบั 
 

ลงช่ือ........................................................ผู้ให้คํายินยอม 
       (........................................................) 
 

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