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ว. 2 /2566 13  มกราคม  2566 
 
เรื่อง   โครงการใหเงินกูแกสมาชิก 
 
เรียน   สมาชิก 
 
 ตามที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 52 คร้ังท่ี 23 วันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม  2566 มีมติอนุมัติ            
“โครงการ สิน เ ช่ือ ฉุกเ ฉิน เทศกาล(เงินโบนัส)”โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ เปนคาใชจ ายในครัวเ รือน เ ร่ิม ต้ังแต                         
วันท่ี 16 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี                                           
 

หมวด รายละเอียด โครงการ “สินเช่ือฉุกเฉินเทศกาล(เงินโบนัส)” 

คุณสมบัติสมาชิก สมาชิกที่เปนพนักงานเกินกวา 1 ป ในรอบปบัญชีของธนาคาร  ตองมีอายุสมาชิกต้ังแต 6 เดือนขึ้นไป 

วัตถุประสงค เปนคาใชจายในครัวเรือน 

อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกูฉุกเฉินของสหกรณ 

วงเงินกูสูงสุด วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 3 เทาของเงินเดือน กูไดไมเกินคนละ 1 สัญญา ( สมาชิกกูหักกลบลบหน้ีสัญญาเดิมได)  
โดยวงเงินกูน้ีไมรวมกับวงเงินกูฉุกเฉิน 

หลักประกัน หุน หรือ บุคคลคํ้าประกัน 1 คน ( บุคคลคํ้าประกันไดไมเกินคนละ 1 สัญญา โดยไมรวมในวงเงินคํ้าประกัน      
เงินกูสามัญ และเงินกูฉุกเฉินเดิม) 

การสงชําระ ชําระหน้ีจากเงินโบนัสประจําปบัญชี 2565 (หักชําระเสร็จส้ินทั้งจํานวนในคร้ังเดียว) 

เอกสารการกูเงิน 1. หนังสือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน (เงินโบนัส) / สช.16 
2. บันทึกใหความยินยอมหักเงินโบนัสประจําปเพ่ือชําระหนี้ / สช.36.1 
3. หนังสือคํ้าประกัน/ สช.3.5 
4. ใบแจงเงินโบนัสปลาสุด (โบนัสประจําปบัญชี 2564) 

 
 อน่ึง กรณีมีปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติ ใหคณะกรรมการดําเนินการเปนผูวินิจฉัยและใหถือเปนที่สุด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบเส รองประธานกรรมการ ผาน ผุจัดการ โปรดพิจารณาราง 
 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 (นายสมเกียรติ  สิทธิชัยพร) 
 รองประธานกรรมการ ทําการแทน 
 ประธานกรรมการ 
  สหกรณออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร จาํกัด 

 
          
 
                                  

   “สอ.ธกส. ยุคใหม โปรงใส ใสใจสมาชิก”เส 
 

นอ รองประธานกรรมการ ผาน ผูจัดการ ลงนาม 



 
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด 

หนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เงินโบนัส) 

                 ท ำท่ี                                                . 

วันท่ี                                                    . 

 ข้ำพเจ้ำ                                                    บัตรประจ ำตัวประชำชน                                            สมำชิกเลขทะเบียนท่ี                         . 
ท ำงำนประจ ำต ำแหน่ง                                 สังกัด                                   ได้รับเงินได้รำยเดือน                   บำท ขอท ำหนังสือกู้เงินให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร จ ำกัด (สหกรณ์) ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินเป็นจ ำนวน                                       บำท (                                                                               ) 
วัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยในครัวเรือน กรณีสหกรณ์อนุมัติเงินกู้น้อยกว่ำจ ำนวนเงินท่ีขอกู้  ข้ำพเจ้ำยอมรับตำมท่ีอนุมัติทุกประกำร 

 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำตกลงให้สหกรณ์โอนเงินกู้เข้ำบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ คือ 
    2.1 บัญชีเงินฝำกท่ีเปิดไว้กับธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.) สำขำ                                            . 

เลขท่ีบัญชี                                                            . 
เมื่อสหกรณ์ได้โอนเงินกู้ดังกล่ำวเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำตำมท่ีแจ้งข้ำงต้นแล้วให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ตำมหนังสือกู้เงินน้ีถูกต้องแล้ว   

 ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำตกลงช ำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตำมอัตรำท่ีสหกรณ์ก ำหนด (ปัจจุบันอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ             ต่อปี)  นับแต่วันท่ีรับเงินกู้
จนกว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จ หำกสหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจำกที่ก ำหนด  ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระอัตรำดอกเบี้ยในอัตรำท่ีก ำหนดขึ้นใหม่ 

 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมใหผู้้มีหน้ำท่ีจ่ำยเงินโบนัส ท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิเรียกร้องจำก ธ.ก.ส. หักเงินโบนัส เพื่อช ำระหน้ีตำมสัญญำน้ีจนเสร็จสิ้น 

 ข้อ 5. เพื่อเป็นหลักประกันในกำรกู้เงินครั้งนี้ หำกข้ำพเจ้ำผิดนัดไม่ช ำระหน้ีหรือผิดเงื่อนไขในสัญญำ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์น ำหุ้นของข้ำพเจ้ำท่ีมี
อยู่กับสหกรณ์หักช ำระหน้ีรวมท้ังดอกเบี้ยได้ทันที  

 ข้อ 6. ถ้ำข้ำพเจ้ำออกจำกสหกรณ์ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆ หรือเมื่อถูกอำยัดสิทธิเรียกร้องเงินปันผลให้ถือว่ำเงินกู้ น้ี เป็นอันถึงก ำหนดส่ง คืน  
โดยสิ้นเชิงทันที แม้ยังไม่ถึงก ำหนดเวลำช ำระคืนก็ตำม 
 ลงชื่อ                                              ผู้กู้ 

      (       ) 

บันทึกความเห็นของผู้บังคับบัญชา ( โปรดระบุความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร)  

  

  

 ลงชื่อ                                               

      (       ) 

 ต ำแหน่ง        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : สหกรณ์ได้รับยกเว้นอำกรแสตมป์ตำมประมวลรัษฎำกร มำตรำ 104 บัญชีอัตรำอำกรแสตมป์ ข้อ7 (4)   

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
เห็นควร    อนุมัติเงินกู้จ ำนวน                                       บำท  

    ไม่อนุมัติ  เนื่องจำก                                                   . 

 
               ลงชื่อ                                              ผู้ตรวจ 
                  วันท่ี           /             /                .                            
        

สช. 16 

บันทึกผู้อนุมัติ 
เห็นควร    อนุมัติเงินกู้จ ำนวน                                       บำท  

        ไม่อนุมัติ  เน่ืองจำก                                                   . 

 
                 ลงชื่อ                                             . 
                       (                                         ) 
            ต ำแหน่ง                                                     . 
                    วันท่ี           /             /                . 

บันทึกของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 กำรจ่ำยเงินกู้ตำมสัญญำน้ี คณะกรรมกำรได้อนุมัติเงินกู้ตำมบันทึกผู้อนุมัติ โดยโอนเงินกู้เข้ำบัญญชีเงินฝำกตำมท่ีระบุในข้อ 2 ของสัญญำน้ีแล้ว 

    เจ้ำหน้ำท่ีผู้โอนเงิน 



สช.36.1       วันที่.................................................  

 

เรื่อง ให้ความยินยอมหักเงินโบนัสประจ าปีเพื่อช าระหนี้ 

เรียน  ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  

  โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ....................................................... สมาชิกเลขทะเบยีน..................... 

ยินยอมให้ธนาคารหักเงินโบนัสประจ าปีบัญชี .............................. ที่ถึงก าหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า เพ่ือช าระหนี้       

ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากัด (สอ.ธกส.) ตามสัญญากู้เงินเพ่ือเหตุ

ฉุกเฉิน(โบนัส) เลขที่สัญญา ......................................จ านวนเงิน...................................บาท  พร้อมดอกเบี้ย         

ณ วันช าระหนี้ โดย สอ.ธกส. เป็นผู้แจ้งธนาคาร 

  ทั้งนี้ข้าพเจ้าและ สอ.ธกส. ขอเรียนว่า การช าระเงินตามหนังสือฉบับนี้ให้แก่ สอ.ธกส. โดยตรงนั้น 

จะถือเสมือนว่าธนาคารได้ช าระเงินให้แก่ข้าพเจ้าเป็นที่เรียบร้อยและข้าพเจ้าไม่อาจใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ส าหรับ เงิน

จ านวนดังกล่าวจากธนาคารได้อีก  

 

   ลงชื่อ......................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

   ลงชื่อ......................................................................พยาน 

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