


 
 

 
 
 

เงินกู้พิเศษเพ่ือการศึกษา 
 

 
 

o ต้องเป็นสมาชิก สอ.พช. มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
o สมาชิก 1 ราย มีสิทธิกู้เงินพิเศษเพ่ือการศึกษาให้ตนเอง และ/หรือบุตร 
o วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 48 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี 
o ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน  
o กรณีไม่มีหนี้สิน สามารถใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่ สอ.พช. ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินนั้น ๆ 

 

เอกสารประกอบการยื่นเงินกู้พิเศษเพื่อการศึกษา 
 

ผู้กู้ 
 

1. คำขอและสัญญากู้เงินพิเศษเพ่ือการศึกษา       จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ                     

ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก                                                                
และไม่หมดอายุ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้ 

3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 
    สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  

4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
    ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกครั้ง) 

 5. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน      จำนวน  2  ฉบับ 
6. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอ่ืน ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน   จำนวน  2  ฉบับ 

              ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
• กู้เพื่อการศึกษาให้ตนเอง 

   รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรการศึกษา, บัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรอง  อย่างละ  1  ฉบับ 
   การเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสมาชิก 

• กู้เพื่อการศึกษาบุตร 
   รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามหลักสูตรการศึกษา, บัตรนักศึกษา หรือหนังสือรับรอง  อย่างละ  1  ฉบับ 
   การเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของสมาชิก, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบุตร 
   และสำเนาทะเบียนบ้านบุตร 

   
ผู้ค้ำประกัน 
    

1. สัญญาค้ำประกันเงินกู้เพ่ือการศึกษา       จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ   จำนวน  1  ฉบับ                     
ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก      
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/   จำนวน  1  ฉบับ 

    สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  
4. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน      จำนวน  2  ฉบับ 
5. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอ่ืน ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน   จำนวน  2  ฉบับ 

              ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  
                                                            



                             ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ 

 

จ ำนวนเงินท่ีเห็นควรอนุมติั............................................บำท 

มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์จ ำนวน..............................................บำท 

อตัรำดอกเบ้ียตำมประกำศของสหกรณ์ ปัจจุบนั.........%ต่อปี 

ช ำระคืน................งวด ๆ ละ...............................บำท / เดือน 

เงินไดร้ำยเดือนคงเหลือหลงักู.้........................................บำท 

 

ลงช่ือ..........................................................เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
ลงช่ือ..........................................................ผูจ้ดักำร 
        (..........................................................) 

                                คณะกรรมกำรเงนิกู้ 
มติคร้ังท่ี............./.................วนัท่ี......................................... 
 
อนุมติั......................................................................บำท 
 

ลงช่ือ........................................................ประธำนกรรมกำร 
 

ลงช่ือ.........................................................กรรมกำร 
 

เลขท่ีรับ........................................ 
ลงช่ือ..............................เจำ้หนำ้ท่ี 
วนัท่ี.............................................. 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน  จ ากดั 

ค าขอและสญัญากูเ้งินพเิศษ 

เพือ่การศึกษา 

                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                                                                
                           
    

                                                     
                       เขียนท่ี..............................................................                                                   
                      วนัท่ี.................................................................                               
ข้อ 1.  ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................................................อำยุ......................ปี                
สมำชิกเลขทะเบียน........................เลขประจ ำตวัประชำชน                                                
ออกใหโ้ดย.................................................เม่ือวนัท่ี...............................................หมดอำยุ.................................................. 
สถำนะ         โสด            สมรส  ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได.้..................................................................................................... 
........................................................ ....       ขำ้รำชกำร        พนกังำน/ลูกจำ้ง   สงักดั ............................................................                        
ต  ำแหน่ง........................................................................................อตัรำเงินเดือน / ค่ำจำ้ง..............................................บำท
โทรศพัทส์ ำนกังำน....................................................................โทรศพัทมื์อถือ................................................................... 
ข้อ 2.  ขำ้พเจำ้ขอกูเ้งินจ ำนวน.........................................................................................................................................บำท 
(...................................................................................................................................)  เพื่อน ำไปใชต้ำมวตัถุประสงค ์    
เพื่อกำรศึกษำ โดยขอช ำระคืน.....................................งวด (ไม่เกิน 48 งวด)  กูไ้ดไ้ม่เกิน 300,000 บำท 
และขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินจ ำนวนดงักล่ำวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 
ข้อ 3.  ขำ้พเจำ้ตกลงช ำระเงินตน้และดอกเบ้ียแก่สหกรณ์ทุกเดือน รวมจ ำนวนงวดเดอืนสูงสุด  ตำมระเบียบสหกรณ์ 
 เร่ิมช ำระงวดแรกภำยในเวลำไม่เกิน 60 วนันบัจำกวนัท่ีเร่ิมสญัญำเงินกูโ้ดยวิธีผอ่นช ำระเงินกู ้ แบบคงที ่ เป็นงวดรำยเดือน
เท่ำ ๆกนัทุกเดือน และใชอ้ตัรำดอกเบ้ียตำมประกำศของสหกรณ์ในกำรคิดค ำนวณดอกเบ้ียตำมประเภทเงินกู ้ ในกรณทีี่
สหกรณ์ปรับอตัรำดอกเบีย้  ข้ำพเจ้ำยนิยอมให้ปรับเพิม่หรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบ 
 ข้อ 4.  ขำ้พเจำ้ยินยอมใหส้หกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชำ หรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือน หกัเงินไดร้ำยเดือน เงินหุน้ เงินฝำก 
เงินบ ำเหน็จบ ำนำญ หรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีทำงรำชกำรหรือสหกรณ์พึงจ่ำยใหข้ำ้พเจำ้เพือ่ช ำระหน้ีดงักล่ำวคืนแก่สหกรณ์ โดย
ข้ำพเจ้ำจะไม่ยกเลกิข้อตกลงนีจ้นกว่ำจะช ำระหนีค้รบถ้วน 

ข้อ 5.  หำกขำ้พเจำ้คำ้งส่งเงินงวดช ำระหน้ี  ไม่วำ่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลำถึงสองเดือน  หรือผิดนดักำรส่ง
เงินงวดช ำระหน้ีดงัวำ่นั้นถึงสำมครำวส ำหรับเงินกูร้ำยหน่ึง  ๆ เป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ีย
ในทนัที โดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีใหไ้ว ้  
ข้อ 6.  กรณีขำ้พเจำ้ผิดสญัญำเงินกู ้ ขำ้พเจำ้ยินยอมใหส้หกรณ์ถอนเงินค่ำหุน้ เงินฝำกของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทั้งหมด 
เงินปันผล หรือเงินอ่ืนใดท่ีขำ้พเจำ้มีอยูห่รือมีสิทธิไดรั้บจำกสหกรณ์น ำมำช ำระหน้ีตำมสญัญำกูเ้งินน้ีจนครบถว้น  
ข้อ 7.  กรณีท่ีผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจำกสหกรณ์มำกกวำ่ร้อยละเกำ้สิบของจ ำนวนหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ผูกู้ต้กลงจดัหำผูค้  ้ำประกนัเพื่อ
เป็นหลกัประกนักำรช ำระหน้ีเงินกูคื้นตำมระเบียบสหกรณ์หรือได้จัดหลกัท ำประกนัตำมแบบทีส่หกรณ์ก ำหนด 
ข้อ 8.  ข้ำพเจ้ำยนิยอมท ำประกนัชีวิตตำมทีส่หกรณ์ก ำหนดและประกนัชีวติกลุ่มในวงเงนิทีส่หกรณ์ก ำหนด  โดยมอบให้
สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์เพือ่ช ำระหนีเ้งนิกู้ตำมสัญญำเป็นล ำดบัแรก 
ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนีแ้ล้ว   จึงได้ลงลำยมอืช่ือไว้เป็นส ำคญัต่อหน้ำพยำน 
 
 
                                      
 
 

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

ลงช่ือ........................................................................ พยำน         ลงช่ือ.....................................................................พยำน 
       (.........................................................................)                        (........................................................................)     
สมำชิกเลขทะเบียน........................................                               สมำชิกเลขทะเบียน................................... 
 
 
 

หมำยเหตุ= กรณทีีผู้่กู้หย่ำหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส ำเนำเอกสำรกำรหย่ำหรือมรณะบัตรด้วย 

                ควำมเห็นผู้บังคบับัญชำ (ยกเวน้บ ำนำญและกูหุ้น้) 
    ขอรับรองวำ่ ผูกู้ป้ฏิบติัรำชกำรอยูจ่ริงและไม่อยูร่ะหวำ่ง 
ถูกสอบสวนทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรง 
       ลงช่ือ........................................................................ 
               (.......................................................................) 
ต ำแหน่ง.................................................................................. 
          วนัท่ี...................................................................... 
ผู้บังคบับัญชำ  หมำยถึง  ผูด้  ำรงต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำร
ระดบัตน้ข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ หรือผูบ้ริหำรองคก์ำรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (นำยก) แลว้แต่กรณี  

หลกัประกนัเงนิกู้ 
  บุคคลค ้ำประกนั 
  หลกัทรัพยค์  ้ำประกนั           

เลขท่ีสญัญำ................/................ลงวนัท่ี................................ 

                                 ค ำยนิยอมคู่สมรสของผู้กู้ 
 

ขำ้พเจำ้  นำย/นำง/นำงสำว....................................................... 
เป็นคู่สมรสของ...................................................................ผูกู้ ้   
ยินยอมใหผู้กู้ ้ กูเ้งินจำก  สอ.พช.  ได ้
 

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

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



เลขสญัญำท่ี................../..................... 
ลงวนัท่ี................................................ 

 
 
  
 
 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชมุชน  จ ากดั 

สญัญาค ้ าประกนัเงินกูเ้พือ่การศึกษา 

 
 ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)..........................................................................................................อำยุ......................ปี    สมำชิกเลขทะเบียน...............................................                     
เลขประจ ำตวัประชำชน                                                                                                         ออกใหโ้ดย................................................. ...เม่ือวนัท่ี.......................................................                          
หมดอำยุ..................................................ท่ีอยูท่ี่สำมำรถติดต่อได.้.....................................................................................................................................................................................                               
โทรศพัท.์.......................................................      ขำ้รำชกำร           พนกังำน/ลูกจำ้ง   สงักดั  ..........................................................................................................................................
ต  ำแหน่ง....................................................................................โทรศพัทมื์อถือ....................................................................อตัรำเงินเดือน / ค่ำจำ้ง ....................................................... 
ไดท้ ำหนงัสือค ้ำประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้ำประกนัน้ีใชค้  ำวำ่ “สหกรณ”์  เพื่อเป็นหลกัฐำน ดงัต่อไปน้ี 
ข้อ 1.  ตำมท่ีสหกรณ์ไดใ้ห.้..........................................................................................................................................ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจำกสหกรณ์ ตำมหนงัสือสญัญำเงินกูป้ระเภทสำมญั         
จ ำนวน...............................................บำท (...................................................................................................)  สญัญำท่ี..................../................... ..ลงวนัท่ี.............................................. 
และผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูไ้ปจำกสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขำ้พเจำ้ยินยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวพร้อมดอกเบ้ียและสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี รำยน้ีดว้ย 
ข้อ 2. ขำ้พเจำ้ไดย้ินยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำว ตำมขอ้ 1 และทรำบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองกำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี อตัรำดอกเบ้ีย และกำรเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก ำหนดตำมท่ีไดก้ล่ำวไวใ้น
หนงัสือสญัญำเงินกูส้ ำหรับเงินกูเ้พื่อกำรศึกษำโดยตลอดแลว้ ขำ้พเจำ้ยอมปฏิบติัตำมขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประกำร จนกวำ่หน้ีสิน และค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพนั สหกรณ์จะ
ไดรั้บช ำระจนครบถว้น 
ข้อ 3.  ขำ้พเจำ้ยอมรับผกูพนัวำ่ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ไม่วำ่เพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหข้ำ้พเจำ้หลุดพน้จำกกำรค ้ำประกนัรำยน้ี  
ข้อ 4.  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งช ำระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจำกสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่ำวใหแ้ก่ขำ้พเจำ้แลว้ภำยใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระหน้ีโดย
ใหผู้บ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนและเงินอ่ืนใดของขำ้พเจำ้ หกัจ ำนวนเงิน ณ ท่ีจ่ำย ช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งช ำระใหส้หกรณ์จำกเงินไดร้ำยเดือนและเงินอ่ืนของขำ้พเจำ้ส่ง
ต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินไดร้ำยเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และควำมยินยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวำ่จะไดรั้บช ำระหน้ีตำมหนงัสือ
สญัญำเงินกูเ้พื่อกำรศึกษำท่ีขำ้พเจำ้ไดค้  ้ำประกนันั้น โดยส้ินเชิง 
            ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือค ้ำประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวำ่ถูกตอ้ง จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
 

ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว).......................................................................................... ผูค้  ้ำประกนั 
                   (............................................................................................) 

                    เลขทะเบียนสมำชิก.................................................................... 
 

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

 

                     กรณไีม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ     โสด             หย่า              หม้าย 
 

 

                                                                                        ค ำยนิยอมของคู่สมรส (เฉพำะกรณีผู้ค ำ้ประกันมีคู่สมรส) 
                                                                                                                                                         เขียนท่ี............................................................................ 

                                                                                                       วนัท่ี…………………………………………………… 
  ขำ้พเจำ้ (นำย/นำง/นำงสำว)....................................................................................................เป็นคู่สมรสของ.............................................................................................................. 
  ยินยอมใหเ้ป็นผูค้  ้ำประกนัต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั  ตำมหนงัสือค ้ำประกนัขำ้งตน้ 
 
 

ลงช่ือ........................................................................คู่สมรสผูใ้หค้วำมยนิยอม                             .......................................................................พยำน 
             (..........................................................................)                                                                  (.............................................................................) 

 

 



 
                                                                                           
 
 
 

หนังสือให้ค ำยนิยอมหักเงินเดือนหรือเงินอื่น 

 

                                                                                                    เขียนท่ี........................................................... 
                                                                                 วนัท่ี................................................................................. 
                 อำศัยอ ำนำจตำมมำตรำ 42/1 แห่งพระรำชบัญญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม โดย พระรำชบัญญตัิสหกรณ์ 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 ขำ้พเจำ้............................................................................... เลขทะเบียน................สมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั  ปัจจุบนัเป็นรำชกำร/ลูกจำ้ง/เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่ำจำ้ง เงินบ ำเหน็จ เงินบ ำนำญ 
ในสังกดักรมกำรพฒันำชุมชนหรือในหน่วยงำนอ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................. 
จึงท ำหนงัสือใหค้  ำยนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั ดงัน้ี 
                1.ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหก้องคลงั กรมกำรพฒันำชุมชน หรือหน่วยงำนของรัฐหรือสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ 
ตำมท่ีผูใ้หค้  ำยนิยอมปฏิบติัหนำ้ท่ีอยูห่รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำยหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง เงินบ ำเหน็จ เงินบ ำเหน็จตกทอด เงินบ ำนำญ 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บเพื่อช ำระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝำก ค่ำหุน้ประจ ำเดือน หรือภำระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์
ออมทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั ใหก้บัสหกรณ์ฯ ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกว่ำหนีห้รือภำระผูกพนัน้ันจะระงับ
ส้ินไป 
                2.ขำ้พเจำ้จะไม่เพิกถอนหนงัสือค ำยนิยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั จะใหค้วำม
ยนิยอม 
                3.ใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั ส่งส ำเนำคู่ฉบบัหนงัสือค ำยนิยอมฉบบัน้ีให ้กองคลงักรมกำร
พฒันำชุมชน หรือหน่วยงำนของรัฐหรือสถำนประกอบกำรหรือหน่วยงำนอ่ืนๆ ตำมท่ีผูใ้หค้  ำยนิยอมปฏิบติัหนำ้ท่ีอยูห่รือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมำย ไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผูใ้หค้  ำยนิยอม 
                                                              (...............................................................) 

 

 
                       (ลงช่ือ)...............................................................พยำน เลขทะเบียน................ 

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

                        (ลงช่ือ)...............................................................พยำน เลขทะเบียน................ 
                                                               (..............................................................) 
 
 
หมำยเหตุ : พยำนตอ้งเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมกำรพฒันำชุมชน จ ำกดั หรือผูบ้งัคบับญัชำ 
 




