






 

เงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
 

 
 

o สมาชิกท่ีขอกู้เงิน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณน์ี้ติดต่อกันมาไม่น้อยกว่า 1 ปี  

o จำนวนเงินที่ให้แก่สมาชิกกู้ได้ตามจำนวนยอดเงินรวม หรือหนี้ที่ค้างชำระที่จำเป็นเร่งด่วนต้องใช้จริงจากหลักฐาน

เอกสารเชิงประจักษ์ ไม่เกินรายละ 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน)  

o อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี ผ่อนชำระ 108 งวด 

o กรณีบุคคลค้ำประกัน 

กู้ไม่เกิน 200,000 บาท     ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน 
กู้เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกิน 700,000 บาท   ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน 
กู้เกิน 700,000 บาท      ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน 

 

 

เอกสารประกอบเงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
 

ผู้กู้ 
1. คำขอและสัญญากู้เงินพิเศษเพื่อการท่องเที่ยว       จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจา้หน้าที่รัฐ    จำนวน  1  ฉบับ                     

ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก                                                                
และไม่หมดอายุ ณ วนัที่อนุมัติเงินกู้ 

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

4. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอ่ืน หรือใบแจ้งยอดเงินเดอืนหรือค่าจ้าง   จำนวน  1  ฉบับ 
              ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกคร้ัง) 

5. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน       จำนวน  2  ฉบับ 
6. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน   จำนวน  2  ฉบับ 
   ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกดั  
7. หลักฐานแสดงความเดือนร้อนและความจำเปน็เร่งด่วน     จำนวน  1  ฉบับ 
-  หนี้อยู่ระหว่างการบังคบัคดี พร้อมสำเนาประกาศของเจ้าพนักงานบังคบัคด ี
-  หนี้อยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ย พร้อมสำเนาสัญญาประนีประนอมยอมความ 
-  หนี้อยู่ระหว่างถูกฟ้องล้มละลาย พร้อมสำเนาสำนวนคำฟ้อง 
-  ภาระหนี้สินเร่งด่วน เช่น กรณีเกิดอุบัติเหตุ และต้องชำระเงนิให้กับคู่กรณี 
ค่ารักษาพยาบาล หรือค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่มีหลักฐานชี้ชัดว่าหากไม่ชำระเงินดังกล่าวจะถูกฟ้องร้อง 
ดำเนินคดี และจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่การงาน หรือคุณภาพชีวิตความเปน็อยู่ของสมาชิก 
 
ผู้ค้ำประกัน 

 1. สัญญาค้ำประกนัเงินกู้พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว      จำนวน  2  ฉบับ 
2. สำเนาบัตรประจำตวัประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจา้หน้าที่รัฐ    จำนวน  1  ฉบับ                    
   ของผู้ค้ำประกันและคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก          
3. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/    จำนวน  1  ฉบับ 

    สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล  
4. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืน       จำนวน  2  ฉบับ 
5. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน   จำนวน  2  ฉบับ 
   ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกดั  

                                       
 



   ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์

จ านวนเงินท่ีเห็นควรอนุมติั............................................บาท
มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์จ านวน..............................................บาท
อตัราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบนั.........%ต่อปี
ช าระคืน................งวด ๆ ละ...............................บาท / เดือน
เงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงักู.้........................................บาท

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

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

อนุมติั......................................................................บาท

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

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

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

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั 

ค าขอและสญัญากูเ้งินพเิศษเพือ่ช่วยเหลือ 

สมาชิกทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วน 

                                                                    

                                                                                               

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

ข้อ 1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................อายุ......................ปี             
สมาชิกเลขทะเบียน........................เลขประจ าตวัประชาชน              
ออกใหโ้ดย.................................................เม่ือวนัท่ี...............................................หมดอายุ.................................................. 
สถานะ         โสด    สมรส  ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้..................................................................................................... 
........................................................ ....       ขา้ราชการ        พนกังาน/ลูกจา้ง   สงักดั ............................................................   
ต  าแหน่ง........................................................................................อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง..............................................บาท
โทรศพัทส์ านกังาน....................................................................โทรศพัทมื์อถือ................................................................... 
ข้อ 2.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินจ านวน.........................................................................................................................................บาท 
(....................................................................................................................)  น าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
........................................................................................................................................................................................... 
โดยขอช าระคืน...........งวด (ไม่เกิน 108 งวด)  กูไ้ดเ้ท่าท่ีมีความเดือดร้อนและจ าเป็นเร่งด่วน แต่ไม่เกินรายละ 800,000 บาท 
และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 
ข้อ  3.  ในการทวงถามใหผู้กู้ช้  าระหน้ีนั้น นอกจากทวงถามผูกู้ไ้ดแ้ลว้ ใหส้หกรณ์ทวงถามจาก............................................. 
ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี................................................................................................................................................................. 
ข้อ 4.  ขา้พเจา้ตกลงช าระเงินตน้และดอกเบ้ียแก่สหกรณ์ทุกเดือน รวมจ านวนงวดเดอืนสูงสุด  ตามระเบียบสหกรณ์ 
เร่ิมช าระงวดแรกภายในเวลาไม่เกิน 60 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมสญัญาเงินกูโ้ดยวิธีผอ่นช าระเงินกู ้ แบบคงที ่ เป็นงวดรายเดือน
เท่า ๆ กนัทุกเดือน และใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ในการคิดค านวณดอกเบ้ียตามประเภทเงินกู ้ ในกรณทีี่
สหกรณ์ปรับอตัราดอกเบีย้  ข้าพเจ้ายนิยอมให้ปรับเพิม่หรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 ข้อ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน หกัเงินไดร้ายเดือน เงินหุน้ เงินฝาก 
เงินบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีทางราชการหรือสหกรณ์พึงจ่ายใหข้า้พเจา้เพือ่ช าระหน้ีดงักล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดย
ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลกิข้อตกลงนีจ้นกว่าจะช าระหนีค้รบถ้วน 
ข้อ 6.  หากขา้พเจา้คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดัการส่ง
เงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง  ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ีย
ในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้  
ข้อ 7.  กรณีขา้พเจา้ผิดสญัญาเงินกู ้ ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ถอนเงินค่าหุน้ เงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทั้งหมด 
เงินปันผล หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยูห่รือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสญัญากูเ้งินน้ีจนครบถว้น  
ข้อ 8.  กรณีท่ีผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ผูกู้ต้กลงจดัหาผูค้  ้าประกนัเพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูคื้นตามระเบียบสหกรณ์หรือ
ได้จัดหลกัท าประกนัตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
ข้อ 9.  ข้าพเจ้ายนิยอมท าประกนัชีวิตตามทีส่หกรณ์ก าหนดและประกนัชีวติกลุ่มในวงเงนิทีส่หกรณ์ก าหนด  โดยมอบให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์เพือ่ช าระหนีเ้งนิกู้ตามสัญญาเป็นล าดบัแรก 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีแ้ล้ว   จึงได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 

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

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

หมายเหตุ= กรณทีีผู้่กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาเอกสารการหย่าหรือมรณะบัตรด้วย 

   ความเห็นผู้บังคบับัญชา 
    ขอรับรองวา่ ผูกู้ป้ฏิบติัราชการอยูจ่ริงและไม่อยูร่ะหวา่ง
ถูกสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง
       ลงช่ือ........................................................................

    (.......................................................................)
ต  าแหน่ง..................................................................................
          วนัท่ี......................................................................
ผู้บังคบับัญชา  หมายถึง  ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดบัตน้ข้ึนไปหรือเทียบเท่า หรือผูบ้ริหารองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี  

หลกัประกนัเงนิกู้ 
  บุคคลค ้าประกนั 
  เงินค่าหุน้หรือเงินฝาก  

เลขท่ีสญัญา................/................ลงวนัท่ี................................

   ค ายนิยอมคู่สมรสของผู้กู้

ขา้พเจา้  นาย/นาง/นางสาว....................................................... 
เป็นคู่สมรสของ...................................................................ผูกู้ ้ 
ยินยอมใหผู้กู้ ้ กูเ้งินจาก  สอ.พช.  ได้

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

ความเดอืนร้อนและความจ าเป็นเร่งด่วน 

  หน้ีอยูร่ะหวา่งบงัคบัคดี 
  หน้ีอยูร่ะหวา่งไกล่เกล่ีย 
  หน้ีอยูร่ะหวา่งถูกฟ้องลมละลาย 
 ภาระหน้ีสินเร่งด่วน 



เลขสญัญาท่ี................../..................... 
ลงวนัท่ี................................................ 

 
 
  
 
 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชมุชน จ ากดั 

สญัญาค ้ าประกนัเงินกูพ้เิศษเพือ่ช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วน 

 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ......................ปี    สมาชิกเลขทะเบียน...............................................                     
เลขประจ าตวัประชาชน                                                                                                         ออกใหโ้ดย................................................. ...เม่ือวนัท่ี.......................................................                          
หมดอายุ..................................................ท่ีอยูท่ี่สามารถติดต่อได.้.....................................................................................................................................................................................                               
โทรศพัท.์.......................................................      ขา้ราชการ           พนกังาน/ลูกจา้ง   สงักดั  ..........................................................................................................................................
ต  าแหน่ง....................................................................................โทรศพัทมื์อถือ....................................................................อตัราเงินเดือน / ค่าจา้ง ....................................................... 
ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีใชค้  าวา่ “สหกรณ”์  เพื่อเป็นหลกัฐาน ดงัต่อไปน้ี 
ข้อ 1.  ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห.้................................................................................................................ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์ ตามหนงัสือสญัญาเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วน  จ านวน..................................บาท (...........................................................................)  สญัญาท่ี..................../................... ..ลงวนัท่ี.............................................. 
และสหกรณ์ไดย้อมใหผู้กู้กู้เ้งินจากสหกรณ์ ตามสญัญาเงินกูจ้  านวน ดงักล่าวแลว้ซ่ึงผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปครบถว้นแลว้ ผูค้  ้าประกนัยอมเขา้ค ้าประกนัการช าระหน้ีของผูกู้ ้โดยขอสญัญาวา่ ถา้ผูกู้ ้
ผิดนดัช าระหน้ีไม่ใชเ้งินใหแ้ก่สหกรณ์ หรือผูกู้ผ้ิดสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสญัญากู ้และเรียกใหผู้กู้ช้  าระหน้ี หรือมีกรณีอ่ืนใด อนักระท าใหผู้ใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บช าระ
หน้ีตามสญัญากูด้งักล่าวแลว้กดี็ ผูค้  ้าประกนัยอมรับผิดช าระเงินตน้ท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหน้ีคา้งช าระ ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์
แห่งหน้ีรายน้ี และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน ตามสญัญาเงินกูด้งักล่าว จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 
ข้อ  2  การค ้าประกนัหน้ีเงินกูด้งักล่าวน้ี ยอ่มผกูพนัผูค้  ้าประกนัอยา่งสมบูรณ์ ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัขอยืนยนัวา่ผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ และเขา้ท าสญัญาท่ีกล่าวแลว้ดว้ยความส าคญัผดิ
อยา่งใด ๆ 
ข้อ  3  ในกรณีท่ีผูกู้ผ้ิดนดัไม่ช าระหน้ีตามสญัญากูด้งักล่าวแลว้ ผูกู้จ้ะถูกศาลพิพากษาใหเ้ป็นคนลม้ละลาย หรือไม่ปรากฏวา่ผูกู้ไ้ปอยูแ่ห่งใดในพระราชอาณาเขต โดยผูกู้ไ้ปจากถ่ินท่ีอยู ่
หรือหาตวัไม่พบ หรือยา้ยภูมิล าเนาโดยมิไดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบ ให้สหกรณ์เรียกใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ีตามสญัญากูน้ั้นไดท้นัที 
ข้อ  4  หากผูค้  ้าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ดว้ยเหตุใดกต็าม ผูค้  ้าประกนัยงัคงผกูพนัต่อหน้ีคา้งช าระแก่สหกรณ์ไปจนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิง
ครบถว้น 
ข้อ  5  ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ั้น ผูค้  ้าประกนัยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีผูค้  ้าประกนัปฏิบติัหนา้ท่ีหกัเงินเดือน
หรือค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงก าหนดช าระจ่ายแก่ผูค้  ้าประกนันั้น เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกวา่หน้ีหรือภาระผกูพนั
นั้นจะระงบัส้ินไป โดยหกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั  
          การแสดงเจตนายินยอมดงักล่าว ผูค้  ้าประกนัจะไม่ถอนคืน เวน้แต่ สหกรณ์ใหค้วามยินยอม 
ข้อ  6  เงินค่าหุน้  เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชนใ์ด ๆ ท่ีผูค้  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชนจ์ากประกนัชีวิต
ท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนัใหส้หกรณ์น าไปหกัช าระหน้ีตามสญัญาค ้าประกนัน้ีได ้
ข้อ  7  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชนต์่าง ๆ ในเงินค่าหุน้  เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจากสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐาน เมือผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตายนั้น ไม่วา่จะไดต้ั้งผูรั้บ
โอนประโยชนไ์วก่้อนหนา้หรือหลงัจากท่ีผูค้  ้าประกนัจะท าสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยใหผู้รั้บโอนประโยชน์
ช าระหน้ีตามสญัญาน้ีใหค้รบถว้นก่อน  
ข้อ 8  ในการทวงถามใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ีนั้น นอกจากทวงถามผูค้  ้าประกนัไดแ้ลว้ ใหส้หกรณ์ทวงถามไดจ้าก.................................................................................................................. 
ตามท่ีอยูด่งัต่อไปน้ี................................................................................................................................................................................................................................................................. 
          บรรดาหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าวใด ๆ ของสหกรณ์ไดส่้งจดหมายลงทะเบียนไปยงัท่ีอยูข่องผูค้  ้าประกนั หรือบุคคลท่ีผูค้  ้าประกนัไดร้ะบุไวต้ามท่ีอยูข่า้งตน้น้ี ถือวา่ผูค้  ้าประกนั
ไดรั้บหนงัสือ จดหมาย ค าบอกกล่าว ดงักล่าวแลว้ 
ข้อ  9  ผูค้  ้าประกนัสญัญาวา่ ถา้ผูค้  ้าประกนัยา้ยต าบลท่ีอยูจ่ากภูมิล าเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสญัญาน้ี หรือผูค้  ้าประกนัประสงคจ์ะเปล่ียนแปลงท่ีอยู ่ผูค้  ้าประกนัมีหนา้ท่ีแจง้ใหส้หกรณ์ทราบ
โดยทนัที มิฉะนั้นผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ไดรั้บ ดว้ย 
         สัญญาฉบับนีไ้ด้ท าขึน้เป็นสองฉบับมข้ีอความตรงกนัทุกประการซ่ึงทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญานีด้โีดยตลอดแล้ว เพือ่เป็นหลกัฐานจึงได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็น
หลกัฐานต่อหน้าพยาน 

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

 
ลงช่ือ...................................................พยาน                    ลงช่ือ................................................พยาน 
       (..................................................)                                    (................................................) 
                
กรณีไม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ                 โสด             หย่า              หม้าย 
 
       หมายเหตุ= กรณีที่ผู้ค าประกันหย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาเอกสารการหย่าหรือมรณะบัตรด้วย ทุกคร้ัง 

                 ค ายนิยอมคู่สมรสของผู้ค า้ประกนั 
 

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

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

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

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



 
                                                                                           
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากดั 
หนังสือให้ค ายนิยอมหกัเงนิเดอืน หรือเงนิอืน่ 

 

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

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม โดย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 
                                               มาตรา 42/1 เม่ือสมาชิกไดท้  าความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ให้ ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจา้งในสถาน
ประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่กัเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอ่ืนใด ท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหน้ี หรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ
สหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกวา่หน้ีหรือภาระ ผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปให้หน่วยงานนั้นหกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั  
                                               การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยนิยอม 
                                               การหกัเงินตามวรรคหน่ึง ตอ้งหักให้สหกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากร และการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่
ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการ ประกนัสงัคม 
                                             อาศัยอ านาจตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม โดย พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553  
ขา้พเจา้.............................................................................................................. .....เลขทะเบียน....................  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั      
ปัจจุบนัเป็นราชการ ลูกจา้ง เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ ในสงักดักรมการพฒันาชุมชน  หรือในหน่วยงานอ่ืนๆ 
(ระบุ).......................................................................................................... .......................................................................................................  
                                              จึงท าหนงัสือให้ค  ายนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ดงัน้ี 
                                              1. ขา้พเจา้ยนิยอมให้กองคลงั กรมการพฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการ 
หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูใ้ห้ค  ายนิยอมปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่หรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มี
สิทธิไดรั้บเพ่ือช าระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจ าเดือน หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ให้กบัสหกรณ์ฯ ตามจ านวน
ท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกว่าหนี ้หรือภาระผูกพนันั้นจะระงับส้ินไป 
                                              2. ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือค ายนิยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั จะให้ความยนิยอม 
                                              3. ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ส่งส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือค ายนิยอมฉบบัน้ีให้ กองคลงักรมการพฒันาชุมชน                   
หรือหน่วยงานของรัฐ หรือสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูใ้ห้ค  ายนิยอมปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผูใ้ห้ค  ายนิยอม  
                                                                                   (...............................................................) 
 
                                                                        (ลงช่ือ)...............................................................พยานเลขทะเบียน................ 
                                                                           (..............................................................) 
 
                                                                         (ลงช่ือ)...............................................................พยานเลขทะเบียน................ 
                                                                                    (..............................................................) 
 
 
 
 

หมายเหตุ : พยานตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั หรือผูบ้งัคบับญัชา 


