
 

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงินสามัญ 
 
 

ผู้กู้ 
  1. คำขอและสญัญากู้เงินกรอกรายละเอยีดครบถ้วน     จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 
     ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  
     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ีอนุมัติเงินกู ้  
  3. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุ  

4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
   ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกคร้ัง) 

  5. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน   จำนวน  1  ฉบับ 
 6. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน      จำนวน  2  ฉบับ 

7. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอืน่ ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน   จำนวน  2  ฉบับ 
   ณ ท่ีจ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
8. กรณีสมาชิกใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ให้สมาชิกประเมินราคาหลกัทรัพย์   จำนวน  1  ฉบับ 

    จากสำนักงานท่ีดิน และบริษัทเอกชนท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด แนบมาพร้อม 
 

ผู้ค้ำประกัน 
  1. สัญญาคำ้ประกันเงินกู้สามญักรอกรายละเอียดครบถ้วน     จำนวน  2  ฉบับ 
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ 
     ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก  
     และไม่หมดอายุ ณ วันท่ีอนุมัติเงินกู ้  
  3. สำเนาใบสำคญัการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
     สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนช่ือสกลุ  

 4. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอื่น      จำนวน  2  ฉบับ* 
5. กรณีผู้ค้ำประกันเป็นสมาชิกสงักัดหน่วยงานอื่น ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน จำนวน  2  ฉบับ* 
   ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
 
 

เงื่อนไขการกู้เงินสามัญ 
 

 

☺ วงเงินกู้สามัญ กูไ้ด้ 50 เท่าของเงินได้รายเดือน และกู้ได้ไมเ่กิน 3,000,000 บาท เมื่อหักรายจ่ายทกุอย่างแล้วต้องมีเงินคงเหลือ
ไม่น้อยกว่า 10 % ของเงินได้รายเดือน 

☺ ระยะเวลาการผ่อนชำระ สมาชิกสามารถผ่อนชำระได้สูงสุดไม่เกิน 180 งวด และสามารถยื่นกู้ใหม่ได้เมื่อผ่อนชำระแล้วไม่น้อยกว่า                
6 งวด 

☺ การค้ำประกันเงินกูส้ามัญ (สมาชิก 1 คน สามารถค้ำประกันไดไ้ม่เกิน 3 สัญญา) 
วงเงินกู้ไม่เกิน 750,000 บาท   ผู้ค้ำประกัน 2 คน 
วงเงินกู้เกิน    750,000 บาทขึ้นไป     ผู้ค้ำประกัน 3 คน 

☺ สมาชิกผิดนัดการส่งชำระหนีจ้ะไมไ่ดร้ับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนัน้ท้ังหมด 
☺ กรณเีอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วน สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการนำเข้าที่ประชุม 
☺ การทำประกันชีวิตเพิ่มตามวงเงินที่ขอกู้ กรณีที่ใช้หุ้นค้ำประกันไม่ต้องทำประกันเพิ่มและวงเงินกู้ไม่เกิน  100,000 บาท                    

ไม่ต้องทำประกันเพ่ิม 
สมาชิกไม่ต้องสมัครทำประกันชีวิต เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้สามัญ สอ.พช. ส่งรายชื่อให้บริษัทประกันชีวิตทันทีในปีแรกจะหักค่าเบี้ย

ประกันเงินกู้จากเงินท่ีกู้ ส่วนปีต่อไปหักจากเงินเดือน และจะต่ออายุการทำประกันชีวิตกลุ่มไปจนกว่าเงินค่าหุ้นเท่ากับเงินต้นหนี้คงเหลือตาม
ทุนประกันเดิม 

 

เพ่ือป้องกันการปลอมแปลงเอกสาร 
ในการประชุมเงินกู้แต่ละครั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือจะดำเนินการประสานกับผู้ค้ำประกันโดยตรง หากไม่สามารถประสานผู้ค้ำ

ประกันได้ ทางสหกรณ์ฯ จะชะลอการให้กู้จนกว่าจะประสานผู้ค้ำประกันได้ หรือหากผู้กู้ประสานกับผู้ค้ำประกันได้ ให้ผู้ค้ำประกันประสาน
กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ืออีกครั้งหนึ่ง เพื่อท่ีคำขอกู้ของท่านจะได้เข้าทันรอบการประชุม 

 

คำเตือน 
การปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอมเป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้กระทำอาจได้รับการลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา 
 



เลขท่ีรับ............................................ 
ลงช่ือ.................................เจา้หนา้ท่ี 
วนัท่ี................................................. 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
ค ำขอและสญัญำกูเ้งิน 

  สามญัปกติ 
  สามญัปกติโดยใชหุ้้นเป็นหลกัประกนั 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 
จ านวนเงินท่ีเห็นควรอนุมตัิ.....................................บาท 
มีหุ้นอยูใ่นสหกรณ์จ านวน......................................บาท 
อตัราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์  
ปัจจุบนั..................% ต่อปี ช าระคืน........................งวด  
งวดละ..........................บาท / เดือน 
 
ลงช่ือ..................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
 

ลงช่ือ..................................................ผูจ้ดัการ 
        (...................................................) 

คณะกรรมการเงินกู้ 
 

มติคร้ังท่ี........../............วนัท่ี........................................... 
 

อนุมตัิ................................................บาท 
 

ลงช่ือ.................................................ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ.................................................กรรมการ 
 

เร่ิมใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563  
 
 
 
 
 
 

         เขียนท่ี......................................................... 
       วนัท่ี................................................................................ 
ข้อ 1  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................อาย.ุ.........................ปี 
สมาชิกเลขทะเบียน..............................เลขประจ าตวัประชาชน 
ออกให้โดย.....................................................เมื่อวนัท่ี....................................................หมดอาย.ุ....................................................... 
สถานะ            โสด             สมรส  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้................................................................................................................. 
.............................................................          ขา้ราชการ              พนกังาน/ลูกจา้ง   สังกดั ..................................................................                        
ต าแหน่ง...........................................................................................  อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง.........................................................บาท 
โทรศพัทส์ านกังาน....................................................................โทรศพัทม์ือถือ.................................................................................... 
ข้อ 2  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินจ านวน.........................................บาท (.......................................................................................)  เพื่อน าไปใช ้
ตามวตัถุประสงคด์งัน้ี............................................................................................. โดยขอช าระคืน..................งวด (ไม่เกิน 180 งวด)
ซ่ึงผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปครบถว้นแลว้             ประสงค์ให้สหกรณ์ฯ หักช าระหน้ีเงินกู้ฉุกเฉิน           อ่ืน ๆ ................................................. 
ข้อ 3  ผูกู้สั้ญญาว่า ถา้ผูกู้ย้า้ยท่ีอยู่จากภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญาน้ี หรือผูกู้ป้ระสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ผูกู้ม้ีหน้าท่ีแจง้ให้
สหกรณ์ฯ ทราบโดยทนัที มิฉะนั้นผูกู้จ้ะตอ้งรับผิดในความเสียหายที่สหกรณ์ฯ ไดรั้บนั้นดว้ย 
ข้อ 4  ขา้พเจา้ตกลงช าระเงินตน้และดอกเบ้ียแก่สหกรณ์ฯ ทุกเดือน รวมจ านวนงวดเดือนสูงสุด  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ เร่ิมช าระ                  
งวดแรก ภายในเวลาไม่เกิน 60 วนั นับจากวนัท่ีเร่ิมสัญญาเงินกู ้โดยวิธีผ่อนช าระเงินกู ้ แบบสามัญคงที่  เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กนั
ทุกเดือน และใช้อัตราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ฯ ในการคิดค านวณดอกเบ้ียตามประเภทเงินกู้  ในกรณีที่สหกรณ์ฯ                     
ปรับอัตราดอกเบีย้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพ่ิมหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
ข้อ 5  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักหน้ีเงินกูส้ามญั ภาระค ้าประกนั ดอกเบ้ียคา้งช าระ และการระดมหุ้นเพิ่ม ท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระ               
ต่อสหกรณ์ฯ (หากมี) และให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกูส่้วนท่ีเหลือ โดยน าฝากเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องขา้พเจา้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ฯ 
หรือตามท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์เงินกูส้ามญัประเภทนั้น ๆ ทั้งน้ี ให้ถือว่าผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้น  และให้ถือ
ว่าเอกสารหลกัฐานการรับใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี ยกเว้น กรณีบตัรสหกรณ์ฯ ATM  สูญหายหรือ
เสียหาย  และอยูร่ะหว่างการขอจดัท าบตัรใหม่ หรือกรณีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์ฯ เห็นสมควรให้สหกรณ์โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร
พาณิชยต์ามท่ีระบุทา้ยค าขอน้ี 
ข้อ 6 ขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ผูบ้ังคบับญัชา หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ้่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงิน
บ าเหน็จบ านาญ หรือเงินไดอ้ื่นใดท่ีทางราชการหรือสหกรณ์ฯ พึงจ่ายให้ขา้พเจา้เพื่อช าระหน้ีดงักล่าวคืนแก่สหกรณ์ฯ โดยข้าพเจ้า
จะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้จนกว่าจะช าระหน้ีครบถ้วน 
ข้อ  7 หากขา้พเจา้คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระ
หน้ีดังว่านั้ นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหน่ึง ๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้ งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพัก                         
ตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้
ข้อ  8 กรณีขา้พเจา้ผิดสัญญาเงินกู ้ ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ฯ ทั้งหมด เงินปันผล                   
หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยูห่รือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินน้ีจนครบถว้น  
ข้อ 9  กรณีท่ีผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์ฯ มากกว่าร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ ผูกู้ต้กลงจดัหาผูค้  ้าประกนัเพื่อเป็น
หลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูค้ืนตามระเบียบสหกรณ์ฯ หรือได้จัดท าหลักประกันตามแบบทีส่หกรณ์ฯ ก าหนด 
ข้อ  10 ขา้พเจา้ยินยอมท าประกนัชีวิตตามท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนดและประกันชีวิตกลุ่มในวงเงินท่ีสหกรณ์ฯ ก าหนด โดยมอบให้
สหกรณ์ฯ เป็นผูรั้บประโยชน์เพื่อช าระหน้ีเงินกูต้ามสัญญาเป็นล าดบัแรก 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาน้ีแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
ลงช่ือ.................................................................................ผูกู้แ้ละผูรั้บเงิน 
        (.................................................................................) 
 

 

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

กรณีไม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ                      โสด      หย่า         หม้าย 
 

หมายเหตุ  1. กรณีท่ีผู้กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาใบส าคัญการหย่าหรือมรณบัตรด้วย ทุกคร้ัง 
                  2. กู้ได้ไม่เกิน 50 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยปัดเศษลงเป็นหลักสิบ  

หลักประกันเงินกู้ 
  บุคคลค ้าประกนั 
  หลกัทรัพยค์  ้าประกนั 
 

เลขท่ีสัญญา..................../..................ลงวนัท่ี...................................... 

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
(ยกเวน้บ านาญและกูหุ้้น) 

ขอรับรองว่า ผูกู้ป้ฏิบตัิราชการอยูจ่ริงและ 
ไม่อยูร่ะหว่างถูกสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 

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

ต าแหน่ง.......................................................... 
วนัท่ี..................................................... 

ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง  ผูด้  ารงต าแหน่งประเภท 

อ านวยการระดบัตน้ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือ 
ผูบ้ริหารองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี 

ค ายินยอมคู่สมรสของผู้กู้ 
 

ขา้พเจา้............................................................................ 
คู่สมรสของ................................................................ผูกู้ ้   
ยินยอมใหผู้กู้ ้ กูเ้งินจาก  สอ.พช.  ได ้

 

.......................................................................คู่สมรสผูกู้ ้
(......................................................................) 
 

.......................................................................พยาน 

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



เร่ิมใช้วันที่ 1 มีนาคม 2563  
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากัด 
  สัญญาค า้ประกันเงินกู้สามัญ 

 

           เขียนท่ี...............................................................................................          
วนัท่ี................................................................................................................................. 

 

 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................อาย.ุ............................ปี สมาชิกเลขทะเบียน..............................................                     
เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                                         ออกให้โดย......................................................เมื่อวนัท่ี....................................................................
หมดอาย.ุ.................................................ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้..................................................................................................................................................................................................                              
โทรศพัทส์ านกังาน...............................................................            ขา้ราชการ         พนกังาน/ลูกจา้ง   สังกดั  ............................................................................................................................
ต าแหน่ง....................................................................................โทรศพัทม์ือถือ.............................................................................อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง ............................................................ 
ซ่ึงต่อไปในหนังสือสัญญาน้ีจะเรียกว่า “ผูค้  ้าประกนั” ไดต้กลงท าหนังสือสัญญาค ้าประกนัเงินกูส้ามญัฉบบัน้ีให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ซ่ึงต่อไปในหนงัสือ                      
ค  ้าประกนัฉบบัน้ีจะเรียกว่า “สหกรณ์ฯ” เพื่อเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
ข้อ 1 ตามท่ี  ...................................................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ฯ ซ่ึงต่อไปในหนังสือน้ีจะเรียกว่า “ผูกู้”้ ไดข้อกูเ้งินจากสหกรณ์ฯ 
ตามหนังสือสัญญากูเ้งินประเภทสามญั จ านวน....................................................................   บาท (.........................................................................................................................................)  
สัญญาท่ี..................../....................ลงวนัท่ี...............................................และสหกรณ์ฯ ได้ยอมให้ผูกู้้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ ตามสัญญาเงินกู้จ านวนดังกล่าวแล้ว ซ่ึงผูกู้้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว                                   
ผูค้  ้ าประกันยอมผูกพนัตนเขา้ค ้าประกันการช าระหน้ีของผูกู้้ โดยขอสัญญาว่า ถ้าผูกู้้ผิดนัดช าระหน้ีไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์ฯ หรือผูกู้้ผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุให้สหกรณ์ฯ                       
บอกเลิกสัญญากู ้และเรียกให้ผูกู้ช้  าระหน้ี หรือมีกรณีอ่ืนใด อนักระท าให้ผูใ้ห้กูไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ี ช าระหน้ีไม่ครบถว้น หรือช าระหน้ีไม่ถูกตอ้ง ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวแลว้ก็ดี ผูค้  ้าประกนั
ยอมรับผิดช าระเงินต้นท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์ฯ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหน้ีคา้งช าระ ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี และค่าเสียหายอ่ืนใดทั้งส้ิน                  
ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว จนกว่าสหกรณ์ฯ จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงถูกตอ้งครบถว้น 
ข้อ 2 การค ้าประกันหน้ีเงินกู้ดงักล่าวน้ี ย่อมผูกพนัผูค้  ้ าประกันอย่างสมบูรณ์ แม้ถึงหากจะบงัเกิดขอ้อา้งขึ้นว่าผูกู้้เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ บุคคลล้มละลาย                      
หรือเขา้ท าสัญญาดงักล่าวแลว้ดว้ยความส าคญัผิดใด ๆ ก็ตาม ทั้งน้ีโดยผูค้  ้าประกนัจะไดรู้้ถึงเหตุไร้ความสามารถ หรือส าคญัผิดนั้น หรือไม่ก็ตาม ผูค้  ้าประกนัยอ่มไม่หลุดพน้จากความรับ
ผิดในสัญญาดงักล่าว 
ข้อ 3 ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามสัญญากูด้งักล่าว หรือผูกู้ถู้กศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลลม้ละลาย ตกเป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ สาบสูญ หรือไม่ปรากฏว่า
ผูกู้ไ้ปอยูแ่ห่งใดในพระราชอาณาเขต ไปเสียจากถ่ินท่ีอยู ่หรือหาตวัไม่พบ หรือยา้ยภูมิล าเนาโดยมิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ฯ ทราบ ให้สหกรณ์ฯ เรียกให้ผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีตามสัญญากูน้ั้นไดท้นัที 
ข้อ 4 หากผูค้  ้ าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม ผูค้  ้ าประกันยงัคงผูกพนัต่อหน้ีท่ีคา้งช าระแก่สหกรณ์ฯ ไปจนกว่าสหกรณ์ฯ จะไดรั้บช าระหน้ี                      
โดยส้ินเชิงถูกตอ้งครบถว้น 
ข้อ 5 ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ั้น ผูค้  ้าประกนัยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีผูค้  ้าประกนัปฏิบตัิหนา้ท่ี หักเงินเดือน
หรือค่าจา้ง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายแก่ผูค้  ้าประกนันั้น เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ฯ ให้แก่สหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไป จนกว่าหน้ีหรือภาระ
ผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป โดยหักเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์ฯ โดยพลนั โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้หกัเงินเดือนหรือเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์ฯ และความ
ยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้  
ข้อ 6 เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใด ๆ ท่ีผูค้  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ฯ ตามขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์ฯ จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากประกนั
ชีวิตท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนัให้สหกรณ์ฯ น าไปหกัช าระหน้ีตามสัญญาค ้าประกนัน้ีไดท้นัที 
ข้อ 7 ผูค้  ้าประกนัสัญญาว่า ถา้ผูค้  ้าประกนัยา้ยต าบลท่ีอยูจ่ากภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญาน้ี หรือผูค้  ้าประกนัประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ผูค้  ้าประกนัมีหนา้ท่ีแจง้ให้สหกรณ์ฯ ทราบ
โดยทนัที มิฉะนั้นผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ฯ ไดรั้บดว้ย 
ข้อ 8 สัญญาค ้าประกันเงินกู้สามัญ โดยให้ผู้ค า้ประกันรับผิดชอบครอบคลุมไปถึงกรณีท่ีผู้กู้ถูกบังคับคดี ถูกอายัด หรือถูกศาลส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ให้ผู้ค ้าประกันยังต้องรับผิดชอบใน
สัญญาเงินกู้ดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับช าระหน้ีเงินกู้ถูกต้องครบถ้วน 

สัญญาฉบับน้ีได้ท าขึน้เป็นสองฉบบัมีข้อความถูกต้องตรงกันทุกประการ ซ่ึงคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญาน้ีดีโดยตลอดแล้ว เพ่ือเป็นหลักฐานจึงได้
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................... ผูค้  ้าประกนั 
                                        (............................................................) 
                                          สมาชิกเลขทะเบียน........................... 

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

กรณีไม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ                      โสด      หย่า        หม้าย 
 

 

หมายเหตุ     กรณีท่ีผู้กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาใบส าคัญการหย่าหรือมรณบัตรด้วย ทุกคร้ัง 
 

ค ายินยอมคู่สมรสของผู้ค า้ประกัน 
 

ขา้พเจา้....................................................................... 
เป็นคู่สมรสของ..........................................................    
ยินยอมใหค้  ้าประกนั  กูเ้งินจาก  สอ.พช.  ได ้
 

....................................................คู่สมรสผูค้  ้าประกนั 
(...................................................) 
 

..................................................พยาน 

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





 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
หนังสือให้ค ายินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน 

 

          เขียนท่ี.................................................................. 
วนัท่ี..................................................................................... 

 

พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ โดยพระราชบญัญัติสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 
  มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งใน

สถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหน้าท่ีอยูห่ักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระ
หน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหน้ีหรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปใหห้น่วยงานนั้นหกั
เงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
   การหกัเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งหกัให้สหกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหักเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหัก
ตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ดว้ยการประกนัสังคม 
   อาศัยอ านาจตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2553 ขา้พเจา้......................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั  ปัจจุบนัเป็นราชการ ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ 
ในสังกดักรมการพฒันาชุมชน หรือในหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 
จึงท าหนงัสือให้ค  ายินยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ดงัน้ี 
   1. ขา้พเจา้ยินยอมให้กองคลงั กรมการพฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น  ๆ ตามท่ี
ผูใ้ห้ค  ายินยอมปฏิบติัหน้าท่ีอยู่ หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้                 
มีสิทธิไดรั้บเพ่ือช าระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจ าเดือน หรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
ให้กบัสหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกว่าหนีห้รือภาระผูกพนันั้นจะระงับส้ินไป 
   2. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือให้ค  ายินยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั จะให้ความยินยอม 
    3. ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ส่งส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือค ายินยอมฉบบัน้ีให้ กองคลงักรมการพฒันาชุมชน 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ตามท่ีผูใ้ห้ค  ายินยอมปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 
(ลงช่ือ)................................................................ผูใ้ห้ค  ายินยอม 

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

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

 

 

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

 
หมายเหตุ   พยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ ากัด หรือผู้บังคับบัญชา 
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