


 
 
 
 

เอกสารประกอบการยื่นขอกู้เงินโครงการ คุณมีฝัน สหกรณ์ฯ มีให ้
 
 

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

    จากสำนักงานท่ีดิน และบริษัทเอกชนท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด แนบมาพร้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



เลขทีร่ับ............................................ 
ลงชื่อ.................................เจา้หน้าที ่
วันที.่................................................ 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
คำขอและสัญญากู้เงินพิเศษ 

โครงการ คุณมีฝัน สหกรณ์ฯ มีให้ พ.ศ. 2563 

สำหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์
 
จำนวนเงนิทีเ่ห็นควรอนุมัติ.......................................บาท 
มีหุ้นอยู่ในสหกรณจ์ำนวน.........................................บาท 
มีเงินฝากอยู่ในสหกรณ์จำนวน..................................บาท 
อัตราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์  
ปัจจุบัน...................% ตอ่ปี ชำระคืน........................งวด  
งวดละ.........................บาท / เดอืน 
 
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
      (..................................................) 

เร่ิมใช้วันท่ี 29 เมษายน 2563 

 
วันท่ีอนุมัต ิ............................................ 
 
อนุมตัิ........................................................................บาท 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้จดัการสอ.พช. 
      (.......................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลักประกันเงินกู้ 
มูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากจำนวน......................................บาท 
  

เขียนที.่........................................................ 
       วันที.่............................................................................... 
ข้อ 1 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................................................อายุ..........................ปี 
สมาชิกเลขทะเบียน..............................เลขประจำตัวประชาชน 
ออกให้โดย.....................................................เมือ่วันที่........................................................หมดอายุ........................................................ 
สถานะ           โสด          สมรส  ที่อยูท่ีส่ามารถตดิต่อได้.................................................................................................................... 
.............................................................          ข้าราชการ           พนกังาน/ลกูจ้าง   สังกัด ...............................................................                        
ตำแหน่ง...........................................................................................  อัตราเงนิเดอืน / คา่จ้าง.........................................................บาท 
โทรศัพท์สำนักงาน.........................................................................โทรศัพท์มอืถอื.................................................................................... 
ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอกูเ้งินจำนวน........................................................บาท (................................................................................................)  
เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี.้............................................................................................................................................................
โดยขอชำระคืน............................งวด (ไม่เกนิ 180 งวด) และข้าพเจ้าได้รับเงนิจำนวนดงักล่าวนี้โดยถกูต้องแล้ว 
ข้อ 3 ในการทวงถามให้ผู้กู้ชำระหนีน้ั้น นอกจากทวงถามผูกู้้ได้แลว้ ให้สหกรณ์ฯ ทวงถามจาก...............................................................
ตามทีอ่ยู่ดังต่อไปนี้.................................................................................................................................................................................... 
ข้อ 4 ข้าพเจ้าตกลงชำระเงินต้นและดอกเบ้ียแก่สหกรณ์ฯ ทุกเดือน รวมจำนวนงวดเดือนสูงสุด  ตามระเบียบสหกรณ์ฯ เริ่มชำระ                  
งวดแรก ภายในเวลาไม่เกิน 60 วัน นับจากวันที่เริ่มสญัญาเงินกู้ โดยวิธีผ่อนชำระเงินกู้  แบบสามัญคงท่ี  เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน
ทุกเดือน และใช้อัตราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ฯ ในการคิดคำนวณดอกเบ้ียตามประเภทเงินกู้  ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ปรับอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพ่ิมหรือลดได้                   
โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักหนี้เงินกู้สามัญ ภาระค้ำประกัน ดอกเบ้ียค้างชำระ และการระดมหุ้นเพิ่ม ที่ข้าพเจ้าต้องชำระต่อสหกรณ์ฯ (หากมี) และให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ส่วนที่เหลือ 
โดยนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ หรือตามที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญประเภทนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วน      
และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ยกเว้น กรณีบัตรสหกรณ์ฯ ATM  สูญหายหรือเสียหาย  และอยู่ระหว่างการขอจัดทำบัตรใหม่ หรือ
กรณีมีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์ฯ เห็นสมควรให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารพาณิชย์ตามที่ระบุท้ายคำขอนี้ 
ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ทางราชการหรือสหกรณ์ฯ               
พึงจ่ายให้ข้าพเจ้าเพื่อชำระหนี้ดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ฯ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน 
ข้อ 7 หากข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดชำระหนี้  ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ ง ๆ เป็นอัน                 
ถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ 
ข้อ 8 กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ทั้งหมด เงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ หรือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์ฯ นำมาชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้จนครบถ้วน  
ข้อ 9 ข้าพเจ้ายินยอมทำประกันชีวิตตามท่ีสหกรณ์ฯ กำหนดและประกันชีวิตกลุ่มในวงเงินท่ีสหกรณ์ฯ กำหนด โดยมอบให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้รับประโยชน์เพ่ือชำระหนี้เงินกู้ตามสัญญาเป็น
ลำดับแรก 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสญัญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 
ลงชื่อ.................................................................................ผูกู้้และผู้รับเงนิ 
      (.................................................................................) 
 

 

ลงชื่อ.....................................................................พยาน ลงชื่อ.................................................................พยาน 
      (.....................................................................)                      (..................................................................)     
        สมาชกิเลขทะเบียน.......................................                      สมาชิกเลขทะเบียน.................................. 
 
 

กรณีไม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ              โสด   หย่า     หม้าย 
 

หมายเหตุ    1. กรณีท่ีผู้กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงสำเนาใบสำคัญการหย่าหรือมรณบัตรด้วย ทุกคร้ัง 
                2. กู้ได้ไม่เกินมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่มีอยู่กับสหกรณ ์โดยปัดเศษลงเป็นหลักสิบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เลขที่สัญญา..................../..................ลงวันที่...................................... 

คำยินยอมคู่สมรสของผู้กู ้
 

ข้าพเจ้า............................................................................ 
คู่สมรสของ..................................................................ผูกู้้  
ยินยอมให้ผู้กู้  กู้เงนิจาก  สอ.พช.  ได ้
 
.......................................................................คู่สมรสผูกู้ ้
(......................................................................) 
 
.......................................................................พยาน 
(......................................................................) 
 



 
 
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด 
หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอื่น 

 

          เขียนที่.................................................................. 
วันท่ี..................................................................................... 

 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 
  มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ทําความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถาน

ประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อชําระห นี้หรือ
ภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนั้นหัก เงินดังกล่าว
และส่งเงินท่ีหักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
   การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย
การประกันสังคม 
            อาศัยอำนาจตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า......................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน......................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด  ปัจจุบันเป็นราชการ ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ 
ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน หรือในหน่วยงานอื่น ๆ (ระบุ) ....................................................................................................................................... 
จึงทำหนังสือให้คำยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ดังนี้ 
   1. ข้าพเจ้ายินยอมให้กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ให้
คำยินยอมปฏิบัติหน้าที่อยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำเหน็จ เงินบำเหน็จตกทอด เงินบำนาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า                 
มีสิทธิได้รับเพื่อชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินรับฝาก ค่าหุ้นประจำเดือน หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ให้กับ
สหกรณ์ฯ ตามจำนวนที่สหกรณ์ฯ แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
   2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือใหค้ำยินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด จะให้ความยินยอม 
    3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด ส่งสำเนาคู่ฉบับหนังสือคำยินยอมฉบับนี้ให้ กองคลังกรมการพัฒนาชุมชน 
หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ ตามที่ผู้ให้คำยินยอมปฏิบัติหน้าที่อยู่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไว้เป็นหลักฐาน 
 

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

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

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

 

 
 
 

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

 
 
หมายเหต ุ  พยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชมุชน จำกัด หรือผู้บังคบับญัชา 


