
 
 

 
 
 

โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์การสื่อสาร 
 

 
 

o ต้องเป็นสมาชิก สอ.พช. มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี 
o วงเงินกู้ไม่เกิน 25,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 24 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 ต่อปี 
o ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน  
o กรณีไม่มีหนี้สิน สามารถใช้เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่ สอ.พช. ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินนั้น ๆ 
o สมาชิกท่ีเคยกู้เงินโครงการสินเชื่อเพ่ือซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์การสื่อสารแล้ว 2 ปี สามารถกู้ใหม่ได้ 

 

เอกสารประกอบการยื่นกู้โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์การสื่อสาร 
 

ผู้กู้ 
 

1. คำขอและสัญญากู้เงินโครงการสินเชื่อเพ่ือซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์การสื่อสาร   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  
 7. ใบเสนอราคาในการซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์การสื่อสาร พร้อมรายละเอียดสินค้า อย่างละ  1  ฉบับ 
              และรูปถ่าย 
   

ผู้ค้ำประกัน 
    

1. สัญญาค้ำประกันเงินกู้โครงการสินเชื่อเพ่ือซื้อเครื่องมือ ICT และอุปกรณ์การสื่อสาร  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  
                                                            



                                คณะกรรมการเงนิกู้ 
มติคร้ังท่ี............./.................วนัท่ี......................................... 
 
อนุมติั......................................................................บาท 
 

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

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

                             ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

 

จ านวนเงินท่ีเห็นควรอนุมติั............................................บาท 

มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์จ านวน..............................................บาท 

อตัราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบนั.........%ต่อปี 

ช าระคืน................งวด ๆ ละ...............................บาท / เดือน 

เงินไดร้ายเดือนคงเหลือหลงักู.้........................................บาท 

 

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

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

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชุมชน  จ ากดั 

ค าขอและสญัญากูเ้งิน 

โครงการสินเชื่อเพือ่ซ้ือเครือ่งมือ ICT 

                                                                                                                                                                                                                   
 
                                                                                                                                                                                               
 
 
                                                                                                                                                                                                
                           
    

                                                                                                                                                                                                                                                  
                       เขียนท่ี..............................................................                                                   
                      วนัท่ี.................................................................                               
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ......................ปี                
เลขทะเบียนสมาชิก........................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
(......................................................................................................................) เพื่อโครงการสินเช่ือเพื่อซ้ือเคร่ืองมือ ICT 
โดยขอช าระคืน.....................................งวด (ไม่เกิน 24 งวด)  กูไ้ดไ้ม่เกิน 25,000 บาท และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวน
ดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 
ข้อ 3.  ขา้พเจา้ตกลงช าระเงินตน้และดอกเบ้ียแก่สหกรณ์ทุกเดือน รวมจ านวนงวดเดอืนสูงสุด  ตามระเบียบสหกรณ์ 
 เร่ิมช าระงวดแรกภายในเวลาไม่เกิน 60 วนันบัจากวนัท่ีเร่ิมสญัญาเงินกูโ้ดยวิธีผอ่นช าระเงินกู ้ แบบคงที ่ เป็นงวดราย
เดือนเท่าๆ กนัทุกเดือน และใชอ้ตัราดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ในการคิดค านวณดอกเบ้ียตามประเภทเงินกู ้         
ในกรณทีีส่หกรณ์ปรับอตัราดอกเบีย้  ข้าพเจ้ายนิยอมให้ปรับเพิม่หรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
ข้อ 4.  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน หกัเงินไดร้ายเดือน เงินหุน้ เงินฝาก 
เงินบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีทางราชการหรือสหกรณ์พึงจ่ายใหข้า้พเจา้เพือ่ช าระหน้ีดงักล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดย
ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลกิข้อตกลงนีจ้นกว่าจะช าระหนีค้รบถ้วน 
ข้อ 5.  หากขา้พเจา้คา้งส่งเงินงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองเดือน  หรือผิดนดัการส่ง
เงินงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึง  ๆ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง  พร้อมทั้งดอกเบ้ีย
ในทนัที โดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้  
ข้อ 6.  กรณีขา้พเจา้ผิดสญัญาเงินกู ้ ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ถอนเงินค่าหุน้ เงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทั้งหมด 
เงินปันผล หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยูห่รือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสญัญากูเ้งินน้ีจนครบถว้น  
ข้อ 7.  กรณีท่ีผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ผูกู้ต้กลงจดัหาผูค้  ้าประกนั
เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูคื้นตามระเบียบสหกรณ์หรือได้จัดหลกัท าประกนัตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
ข้อ 8.  ข้าพเจ้ายนิยอมท าประกนัชีวิตตามทีส่หกรณ์ก าหนดและประกนัชีวติกลุ่มในวงเงนิทีส่หกรณ์ก าหนด  โดยมอบให้
สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชน์เพือ่ช าระหนีเ้งนิกู้ตามสัญญาเป็นล าดบัแรก 
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีแ้ล้ว   จึงได้ลงลายมอืช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน                                      
 
 
 
 

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

ลงช่ือ........................................................................ พยาน         ลงช่ือ.....................................................................พยาน 
       (.........................................................................)                        (........................................................................)     
สมาชิกเลขทะเบียน........................................                               สมาชิกเลขทะเบียน................................... 
 
 
 
 
หมายเหตุ= กรณทีีผู้่กู้หย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาเอกสารการหย่าหรือมรณะบัตรด้วย 

                                 ค ายนิยอมคู่สมรสของผู้กู้ 
 

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

 

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

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

หลกัประกนัเงนิกู้ 
  บุคคลค ้าประกนั 
  หลกัทรัพยค์  ้าประกนั           

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

                 ความเห็นผู้บังคบับัญชา (ยกเวน้บ านาญและกูหุ้น้) 
    ขอรับรองวา่ ผูกู้ป้ฏิบติัราชการอยูจ่ริงและไม่อยูร่ะหวา่ง 
ถูกสอบสวนทางวินยัอยา่งร้ายแรง 
       ลงช่ือ........................................................................ 
               (.......................................................................) 
ต าแหน่ง.................................................................................. 
          วนัท่ี...................................................................... 
ผู้บังคบับัญชา  หมายถึง  ผูด้  ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการ
ระดบัตน้ข้ึนไปหรือเทียบเท่า หรือผูบ้ริหารองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน (นายก) แลว้แต่กรณี  



 
 

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

   สหกรณอ์อมทรพัยก์รมการพฒันาชมุชน  จ ากดั 

  สญัญาค ้ าประกนัเงินกูโ้ครงการสินเช่ือเพือ่ซ้ือเคร่ืองมือ ICT 

 
 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 ตามหนงัสือสญัญาเงินกูป้ระเภทสามญั         
จ านวน...............................................บาท (...................................................................................................)  สญัญาท่ี..................../................... ..ลงวนัท่ี.............................................. 
และผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูไ้ปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ี รายน้ีดว้ย 
ข้อ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าว ตามขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีไดก้ล่าว
ไวใ้นหนงัสือสญัญาเงินกูส้ าหรับเงินกูโ้ครงการสินเช่ือเพื่อซ้ือเคร่ืองมือ ICTโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน 
ตลอดจนค่าภาระติดพนั สหกรณ์จะไดรั้บช าระจนครบถว้น 
ข้อ 3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  
ข้อ 4.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ี
โดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หกัจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระใหส้หกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนของ
ขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวา่จะไดรั้บช าระหน้ี
ตามหนงัสือสญัญาเงินกูโ้ครงการสินเช่ือเพื่อซ้ือเคร่ืองมือ ICTท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิง 
            ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

 
 

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

                      เลขทะเบียนสมาชิก.................................................................... 
 

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

                
      กรณไีม่มีคู่สมรส  โปรดระบุ     โสด             หย่า              หม้าย 
 

       หมายเหตุ= กรณทีีผู้่ค าประกนัหย่าหรือคู่สมรสมรณะ  ต้องแสดงส าเนาเอกสารการหย่าหรือมรณะบัตรด้วย ทุกคร้ัง 
 

 

 

ค ายนิยอมของคู่สมรส (เฉพาะกรณีผู้ค า้ประกนัมคู่ีสมรส) 
                                                                                                                                                                         เขียนท่ี............................................................................ 

                                                                                                       วนัท่ี…………………………………………………… 
  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................เป็นคู่สมรสของ.............................................................................................................. 
  ยินยอมใหเ้ป็นผูค้  ้าประกนัต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั  ตามหนงัสือค ้าประกนัขา้งตน้ 
 

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

 



                                                                                           
 
 
 

หนังสือให้ค ายนิยอมหักเงินเดือนหรือเงินอื่น 

 

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

                 อาศัยอ านาจตามมาตรา 42/1แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม โดย พระราชบัญญตัิสหกรณ์ 
(ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 ขา้พเจา้............................................................................... เลขทะเบียน....................  สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั  ปัจจุบนัเป็นราชการ/ลูกจา้ง/เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงิน
บ านาญ ในสังกดักรมการพฒันาชุมชนหรือในหน่วยงานอ่ืนๆ 
(ระบุ)............................................................................................. 
จึงท าหนงัสือใหค้  ายนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ดงัน้ี 
                1.ขา้พเจา้ยนิยอมใหก้องคลงั กรมการพฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีผูใ้หค้  ายนิยอมปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่รือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จตกทอด เงิน
บ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเพื่อช าระหน้ีเงินกู ้ดอกเบ้ีย เงินรับฝาก ค่าหุน้ประจ าเดือน หรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมี
ต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ใหก้บัสหกรณ์ฯ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ฯ แจง้ไปจนกว่าหนีห้รือภาระผูกพนั
น้ันจะระงับส้ินไป 
                2.ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนหนงัสือค ายนิยอมฉบบัน้ี เวน้แต่สหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั จะใหค้วาม
ยนิยอม 
                3.ใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั ส่งส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือค ายนิยอมฉบบัน้ีให ้กองคลงักรมการ
พฒันาชุมชน หรือหน่วยงานของรัฐหรือสถานประกอบการหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ตามท่ีผูใ้หค้  ายนิยอมปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่รือผูท่ี้
ไดรั้บมอบหมาย ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 
                                                             (...............................................................) 

 

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

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

                        (ลงช่ือ)...............................................................พยาน เลขทะเบียน................ 
                                                              (..............................................................) 
 
 
หมายเหตุ : พยานตอ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมการพฒันาชุมชน จ ากดั หรือผูบ้งัคบับญัชา 



 

 

 

บันทึกเพิม่เตมิเงนิสามญัส าหรับซ้ือคอมพวิเตอร์และอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 

รายละเอยีดการซ้ือเคร่ืองมอื ICT 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน จ ากดั 

 
              1.   ช่ือ / สกลุ ..................................................................................................................... สมาชิกเลขที.่................................. 
                     ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้สะดวก......................................................................................................................................................... 
                      ..................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ........................................................................... 
              2.   ช่ือร้านค้า / บริษัท ทีซ้ื่อ....................................................................................................................................................... 
                    ทีอ่ยู่ร้านค้า / บริษัท............................................................................................................................................................. 
                    ..................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................ 
                    (จะตอ้งระบุหมายเลขโทรศพัทข์องร้านคา้ / บริษทั ท่ีซ้ือ เพื่อการตรวจสอบ) 
              3.    ประเภทของยีห้่อ / รุ่น 

   � เคร่ืองแบบตั้งโต๊ะ ยีห้่อ .......................... รุ่น ....................... จ านวน ....... ชุด ราคา ............... บาท 
   � เคร่ืองกระเป๋าหิว้ ยีห้่อ .......................... รุ่น ....................... จ านวน ....... ชุด ราคา ............... บาท 
   � อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรดระบุ 
     1.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ............... บาท 
     2...................................................................................จ านวน ....... ชุด ราคา ............... บาท 
     3.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ............... บาท 
     4.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ............... บาท 
     5.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ............... บาท 

            รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน ............................... บาท 
 

                                    เอกสารประกอบค าขอกู้ 
           1. ค าขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินสามญั 
           2. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ หรือบตัรสมาชิก                          ลงช่ือ ............................................................... ผู้กู้ 
             สหกรณ์ของผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนั                                                                                 (............................................................) 

          3. ใบส่ังซ้ือคอมพิวเตอร์และราคาจากร้านคา้หรือบริษทั                                  วนัที่ ...................................................................... 
          4. บนัทึกเพ่ิมเติมค าขอกูเ้งินสามญัเพ่ือการศึกษาส าหรับซ้ือ 
            เคร่ืองมือ ICT 
         5. กรณีผูกู้ไ้ม่มีเงินฝากออมทรัพยสิ์นมธัยสัถร์ายเดือนใหแ้นบ 
            ใบแสดงความจ านงฝากเงินรายเดือน 
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รายงานผลเงนิสามัญ 

ส าหรับซ้ือเคร่ืองมือ ICT  
รายละเอยีดการซ้ือเคร่ืองมอื ICT 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพฒันาชุมชน  จ ากดั 
 

1.   ช่ือ / สกลุ ...................................................................................................... สมาชิกเลขที.่............................................. 
      ทีอ่ยู่ทีต่ดิต่อได้สะดวก...................................................................................................................................................... 
       ..................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ......................................................................... 
2.   ช่ือร้านค้า / บริษัท ทีซ้ื่อ..................................................................................................................................................... 
      ทีอ่ยู่ร้านค้า / บริษัท............................................................................................................................................................ 
...................................................................................หมายเลขโทรศัพท์ ............................................................................... 
      (จะตอ้งระบุหมายเลขโทรศพัทข์องร้านคา้ / บริษทั ท่ีซ้ือ เพื่อการตรวจสอบ) 
3. ประเภทของยีห้่อ / รุ่น 

� เคร่ืองแบบตั้งโต๊ะ ยีห้่อ .......................... รุ่น ....................... จ านวน ....... ชุด ราคา .......................บาท 
� เคร่ืองกระเป๋าหิว้ ยีห้่อ .......................... รุ่น ....................... จ านวน ....... ชุด ราคา ........................ บาท 
� อืน่ๆ (ระบุ).......................................................................................................ราคา..........................บาท 
� อุปกรณ์คอมพวิเตอร์ โปรดระบุ 
1.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ..............................บาท 
2...................................................................................จ านวน ....... ชุด ราคา ..............................บาท 
3.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ..............................บาท 
4.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ..............................บาท 
5.................................................................................. จ านวน ....... ชุด ราคา ..............................บาท 

                                                                                                        รวมเป็นเงนิทั้งส้ิน ............................... บาท 
                        
 

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

                                          วนัที่ …................................................................... 
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4. ภาพถ่ายเคร่ืองมือ ICT 
 
 
 
 

                       ภาพถ่ายเคร่ืองมือ ICT 
 
 
 
 
 
                  ภาพถ่ายเคร่ืองเคร่ืองมอื ICT 
 
 
 
                                       เง่ือนไขทีต้่องปฏิบัติเกีย่วกบัการรายงานผลเมื่อได้รับเงินกู้ 
               1.    ผูกู้จ้ะตอ้งรายงานผลตามแบบฟอร์มท่ีสหกรณ์ก าหนดภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ ดงัน้ี 
                     -   ภาพถ่ายเคร่ืองมือ ICT 
                     -   ใบเสร็จรับเงินในการซ้ือเคร่ืองมือ ICT 
              2. กรณีผูกู้ไ้ม่น าเงินไปใชต้ามวตัถุประสงคแ์ห่งการกู ้หรือไม่รายงานผลภายใน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บเงินกู ้สหกรณ์จะ 
              ปรับอตัราดอกเบ้ียจากเดิมอีกร้อยละ 4 ต่อปี และระงบัสิทธิการกูเ้งินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน เป็นระยะเวลา 1 ปี เงินกูส้ามญั 
             ทุกประเภทและเงินกูพิ้เศษ เป็นระยะเวลา 2 ปี เวน้แต่ผูกู้จ้ะน าเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียมาช าระคืนแก่สหกรณ์ภายใน 60 
             วนั นบัแตว่นัที่ได้รับเงินกู้ 

 

 




