เงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
o ต้องเป็นสมาชิก สอ.พช. มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี
o วงเงินกู้ไม่เกิน 1,000,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 120 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี
o หลักประกันเงินกู้ เงินค่าหุ้น หรือเงินฝากที่มีอยู่ สอ.พช. ในวงเงินไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินนั้น ๆ หรือ
อสังหาริมทรัพย์ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้หรือคู่สมรส ไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาประเมินหลักทรัพย์นั้น ๆ
เอกสารประกอบการยื่นเงินกู้พิเศษเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ
ผูก้ ู้
1. คำขอและสัญญากู้เงินพิเศษเพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ
จำนวน 2 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ
จำนวน 1 ฉบับ
ของผู้กู้และคู่สมรส ที่มีรูปถ่าย ซึ่งทางราชการออกให้โดยต้องมีเลข 13 หลัก
และไม่หมดอายุ ณ วันที่อนุมัติเงินกู้
3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคู่สมรส
จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบสำคัญการสมรส/ สำเนาใบสำคัญการหย่า/ สำเนามรณบัตร/
จำนวน 1 ฉบับ
สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
5. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่น หรือใบแจ้งยอดเงินเดือนหรือค่าจ้าง
จำนวน 1 ฉบับ
ของผู้กู้เดือนล่าสุด (กรณีปรับเลื่อนเงินเดือนให้แนบหนังสือการเลื่อนเงินเดือนด้วยทุกครั้ง)
6. หนังสือให้คำยินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอื่น
จำนวน 2 ฉบับ
7. กรณีสมาชิกสังกัดหน่วยงานอื่น ให้แนบบันทึกข้อความยินยอมให้หักเงิน
จำนวน 2 ฉบับ
ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด
8. สำเนาโฉนดที่ดิน, น.ส.3ก., เอกสารสิทธิห้องชุด ฯลฯ
อย่างละ 1 ฉบับ
9. หนังสือรับรองราคาประเมินจากสำนักงานที่ดิน
อย่างละ 1 ฉบับ
10. บันทึกเพิ่มเติมแผนธุรกิจเงินเพื่อประกอบอาชีพเสริม/
สถานที่ตั้งของกิจการ พร้อมรูปถ่าย (ตามแบบฟอร์มหน้าที่ 1 -6)

เลขทีรับ........................................
ลงชือ..............................เจ้าหน้าที
วันที..............................................

เลขทีสัญญา................/................ลงวันที................................

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํ ากัด
คําขอและสัญญากูเ้ งินพิเศษ
เพือ$ ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เขียนที..............................................................
วันที.................................................................
ข้ อ . ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................................อายุ......................ปี
เลขทะเบียนสมาชิก........................เลขประจําตัวประชาชน
ออกให้โดย.................................................เมือวันที...............................................หมดอายุ.................................................
สถานะ โสด
สมรส ทีอยูท่ ีสามารถติดต่อได้......................................................................................................
............................................................ ข้าราชการ พนักงาน/ลูกจ้าง สังกัด ............................................................
ตําแหน่ง........................................................................................อัตราเงินเดือน / ค่าจ้าง..............................................บาท
โทรศัพท์สาํ นักงาน....................................................................โทรศัพท์มือถือ...................................................................
ข้ อ . ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจํานวน.........................................................................................................................................บาท
(...................................................................................................................................) เพือส่งเสริ มการประกอบอาชีพ
โดยขอชําระคืน.....................................งวด (ไม่เกิน 120 งวด) กูไ้ ด้ไม่เกิน 8,:::,::: บาท และข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวน
ดังกล่าวนีโดยถูกต้องแล้ว
ข้ อ . ข้าพเจ้าตกลงชําระเงินต้นและดอกเบียแก่สหกรณ์ทุกเดือน รวมจํานวนงวดเดือนสู งสุ ด ตามระเบียบสหกรณ์
เริ มชําระงวดแรกภายในเวลาไม่เกิน <: วันนับจากวันทีเริ มสัญญาเงินกูโ้ ดยวิธีผอ่ นชําระเงินกู้ แบบคงที เป็ นงวดราย
เดือนเท่า ๆกันทุกเดือน และใช้อตั ราดอกเบียตามประกาศของสหกรณ์ในการคิดคํานวณดอกเบียตามประเภทเงินกู้ ใน
กรณีทสหกรณ์
ี
ปรับอัตราดอกเบีย' ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ปรับเพิมหรือลดได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบ
ข้ อ .. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือน เงินหุ น้ เงินฝาก
เงินบําเหน็จบํานาญ หรื อเงินได้อืนใดทีทางราชการหรื อสหกรณ์พึงจ่ายให้ขา้ พเจ้าเพือชําระหนีดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดย
ข้ าพเจ้ าจะไม่ ยกเลิกข้ อตกลงนีจ' นกว่ าจะชําระหนีค' รบถ้ วน
ข้ อ 1. หากข้าพเจ้าค้างส่งเงินงวดชําระหนี ไม่วา่ ต้นเงินหรื อดอกเบียติดต่อกันเป็ นเวลาถึงสองเดือน หรื อผิดนัดการส่ง
เงินงวดชําระหนีดังว่านันถึงสามคราวสําหรับเงินกูร้ ายหนึง ๆ เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ นเชิง พร้อมทังดอกเบีย
ในทันที โดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาทีให้ไว้
ข้ อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ น้ เงินฝากของข้าพเจ้าทีมีอยูต่ ่อสหกรณ์ทงหมด
ั
เงินปันผล หรื อเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีอยูห่ รื อมีสิทธิ ได้รับจากสหกรณ์นาํ มาชําระหนีตามสัญญากูเ้ งินนีจนครบถ้วน
ข้ อ 3. กรณี ทีผูก้ ไู้ ด้กเู้ งินจากสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสิ บของจํานวนหุ น้ ทีมีอยูใ่ นสหกรณ์ ผูก้ ตู้ กลงจัดหาผูค้ าประกั
ํ
นเพือ
เป็ นหลักประกันการชําระหนี เงินกูค้ ืนตามระเบียบสหกรณ์หรือได้ จัดหลักทําประกันตามแบบทีสหกรณ์ กาํ หนด
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ ายินยอมทําประกันชีวิตตามทีสหกรณ์ กาํ หนดและประกันชีวติ กลุ่มในวงเงินทีสหกรณ์ กาํ หนด โดยมอบให้
สหกรณ์ เป็ นผู้รับประโยชน์ เพือชําระหนีเ' งินกู้ตามสั ญญาเป็ นลําดับแรก
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสั ญญานีแ' ล้ ว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสํ าคัญต่ อหน้ าพยาน

ความเห็นผู้บังคับบัญชา (ยกเว้นบํานาญและกูห้ ุ น้ )
ขอรับรองว่า ผูก้ ปู้ ฏิบตั ิราชการอยูจ่ ริ งและไม่อยูร่ ะหว่าง
ถูกสอบสวนทางวินยั อย่างร้ายแรง
ลงชือ........................................................................
(.......................................................................)
ตําแหน่ง..................................................................................
วันที......................................................................
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผูด้ าํ รงตําแหน่งประเภทอํานวยการ
ระดับต้นขึนไปหรื อเทียบเท่า หรื อผูบ้ ริ หารองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน (นายก) แล้วแต่กรณี
สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
จํานวนเงินทีเห็นควรอนุมตั ิ............................................บาท
มีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์จาํ นวน..............................................บาท
อัตราดอกเบียตามประกาศของสหกรณ์ ปัจจุบนั .........%ต่อปี
ชําระคืน................งวด ๆ ละ...............................บาท / เดือน
เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังกู.้ ........................................บาท
ลงชือ..........................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์
ลงชือ..........................................................ผูจ้ ดั การ
(..........................................................)

คณะกรรมการเงินกู้
มติครังที............./.................วันที.........................................
อนุมตั ิ......................................................................บาท
ลงชือ........................................................ปะธานกรรมการ
ลงชือ.........................................................กรรมการ

คํายินยอมคู่สมรสของผู้ก้ ู

ลงชือ................................................................................. ผูก้ แู้ ละผูร้ ับเงิน
(.................................................................................)
ลงชือ........................................................................ พยาน
(.........................................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน........................................

ลงชือ.....................................................................พยาน
(........................................................................)
สมาชิกเลขทะเบียน...................................

หมายเหตุ= กรณีทผูี ้ ก้ หู ย่ าหรือคู่สมรสมรณะ ต้ องแสดงสํ าเนาเอกสารการหย่ าหรือมรณะบัตรด้ วย

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.......................................................
เป็ นคู่สมรสของ...................................................................ผูก้ ู้
ยินยอมให้ผกู ้ ู้ กูเ้ งินจาก สอ.พช. ได้
............................................................................คู่สมรสผูก้ ู้
(.........................................................................)
.............................................................................พยาน
(.........................................................................)

หนังสื อให้ คํายินยอมหักเงินเดือนหรือเงินอืน
เขียนที...........................................................
วันที.................................................................................
อาศัยอํานาจตามมาตรา ๔๒/๑ แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ ไขเพิมเติม โดย พระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที ) พ.ศ. 11 ข้าพเจ้า............................................................................... เลขทะเบียน................สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด ปั จจุบนั เป็ นราชการ/ลูกจ้าง/เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ
ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนหรื อในหน่วยงานอืนๆ (ระบุ).............................................................................................
จึงทําหนังสื อให้คาํ ยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด ดังนี
8.ข้าพเจ้ายินยอมให้กองคลัง กรมการพัฒนาชุมชน หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อสถานประกอบการหรื อหน่วยงานอืนๆ
ตามทีผูใ้ ห้คาํ ยินยอมปฏิบตั ิหน้าทีอยูห่ รื อผูท้ ีได้รับมอบหมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด เงินบํานาญ
หรื อเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับเพือชําระหนีเงินกู้ ดอกเบีย เงินรับฝาก ค่าหุ น้ ประจําเดือน หรื อภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด ให้กบั สหกรณ์ฯ ตามจํานวนทีสหกรณ์ฯ แจ้งไปจนกว่ าหนีห' รือภาระผูกพันนั'นจะระงับ
สิ'นไป
D.ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสื อคํายินยอมฉบับนี เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด จะให้ความ
ยินยอม
F.ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด ส่ งสําเนาคู่ฉบับหนังสื อคํายินยอมฉบับนีให้ กองคลังกรมการ
พัฒนาชุมชน หรื อหน่วยงานของรัฐหรื อสถานประกอบการหรื อหน่วยงานอืนๆ ตามทีผูใ้ ห้คาํ ยินยอมปฏิบตั ิหน้าทีอยูห่ รื อผูท้ ี
ได้รับมอบหมาย ไว้เป็ นหลักฐาน

(ลงชือ)................................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(...............................................................)

(ลงชือ)...............................................................พยาน เลขทะเบียน................
(..............................................................)
(ลงชือ)...............................................................พยาน เลขทะเบียน................
(..............................................................)

หมายเหตุ : พยานต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด หรื อผูบ้ งั คับบัญชา

บันทึกเพิมเติมแผนธุรกิจเงินกู้เพือประกอบอาชีพเสริม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด
1. ผูเ้ สนอโครงการ ชือ / สกุล.........................................................................................สมาชิกเลขที...................................
2. ทีอยูป่ ั จจุบนั 2.1 (ทีอยูต่ ามทะเบียนบ้าน) .........................................................................................................................
...........................................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................
2.2 (ทีอยูใ่ นการจัดส่งเอกสาร) ........................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์................................................
3. ชือโครงการ / กิจการ...........................................................................................................................................................
4. ประเภทกิจการ � ผลิต � ค้าส่ง � ค้าปลีก � บริ การ � อืนๆ………………………………………………….
5. สถานทีประกอบกิจการ…………………………………………………………………………………………………
� เป็ นของตนเอง ( แนบเอกสารสิ ทธิK ) � เช่า เดือนละ .................................... บาท
6. รายละเอียดสิ นค้าและบริ การ (ระบุลกั ษณะสิ นค้า และบริ การ โดยละเอียด )
..................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
7. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายและจํานวนลูกค้า
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
8. ระบุจุดเด่นหรื อข้อได้เปรี ยบของกิจการ
..................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
9. ระบุจุดด้อยของกิจการ และวิธีการป้ องกัน
..................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
10. นโยบายการตลาด หรื อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้า
..................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………
11. วิธีการหรื อกระบวนการในการขายสิ นค้า และบริ การ ( เช่น วิธีการขาย ,บุคคลทีขาย ,เวลาทีขาย )
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..

-D12. การบริหาร และการใช้ เงินกู้ ทีได้ เบิกจ่ ายไปจากสหกรณ์ ฯ แล้ ว
เพือใช้ลงทุนในกิจการ(เช่น อุปกรณ์ ,ค่าเช่าร้าน )
� เพือใช้ลงทุนขยายกิจการเดิม
1. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
2. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
3. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
4. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
5. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
6. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
7. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
8 ..........................................................................................จํานวน..............................................บาท
9. .........................................................................................จํานวน..............................................บาท
รวมเงินทังสิ น .........................................................บาท
คําอธิบาย .................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
13. ประมาณการรายได้-รายจ่ ายของกิจการประจําเดือน .............................................
เดือนที 1

เดือนที 2

เดือนที 3

เดือนที 4

รายได้

1.
2.
3.
S.
T.
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
รวมรายจ่ าย
กําไร

คาดว่ าจะคืนทุนภายในระยะเวลา ......................................... ปี ..................................เดือน

เดือนที 5

เดือนที 6

-314. การชําระเงินคืนสหกรณ์ ในเดือนปัจจุบัน
จํานวนเงินกู้…....................................บาท ชําระ…...............................งวด
ชําระเงินต้ น…....................................บาท จํานวนดอกเบีย' …..............บาท
รวมเป็ นเงินต้ องชําระ/เดือน….................................. บาท
15. แผนทีแสดงทีตั'งของกิจการ

16. ภาพถ่ ายสถานทีตั'งของกิจการ (ภาพถ่ ายภายใน ,ภายนอก ,และสถานทีใกล้ เคียง )

ภาพถ่ าย ภายในสถานประกอบการ
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ภาพถ่ าย ภายนอกสถานประกอบการ

ภาพถ่ าย สถานทีใกล้ เคียงสถานประกอบการ

ชือ..............................................................ผูก้ ู้
(............................................................)
วันที................................................................
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รายงานแผนธุรกิจเงินกู้เพือประกอบอาชี พเสริม
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมการพัฒนาชุ มชน จํากัด
1. ผู้เสนอโครงการ ชือ / สกุล…..............................................................................................เลขทีสมาชิก….........................
2. ชือโครงการ / กิจการ….......................................................................................................................................................
ประเภทกิจการ  ผลิต  ค้าส่ง  ค้าปลีก  บริ การ  อืน ๆ………………………………………
3. วงเงินกู้ทได้
ี รับอนุมตั …
ิ .........................................................บาท และได้ รับเงินกู้เมือวันที….........................................
4. การใช้ เงินกู้ทเบิ
ี กจ่ ายไปจากสหกรณ์ ฯ เพือใช้ ลงทุนในกิจการ (เช่ น อุปกรณ์ , ค่ าเช่ าร้ าน)
1…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
2…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
3…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
4…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
5…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
6…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
7…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
8…......................................................................................................... จํานวน…..................................บาท
 เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน…..................................บาท
 เพือใช้ ลงทุนเพิมเติม
จํานวน…..................................บาท
รวมเป็ นเงินทั'งสิ'น…....................................................บาท
คําอธิบาย (ถ้ ามี)
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..
1. ปัจจุบันมีสินค้ าและบริการ (ระบุลกั ษณะสินค้ าและบริการ โดยละเอียด)
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ปัจจุบันมีลูกค้ าจํานวนเท่ าไร
………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………...
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7. หลังจากเริมประกอบกิจการมีปัญหา และอุปสรรคอย่ างไร
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
8. วิธีการแก้ปัญหา และอุปสรรค
................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….
9. ภาพถ่ ายสถานทีตั'งของกิจการ (ภาพถ่ ายภายใน ภายนอก และสถานทีใกล้ เคียง)

ติดภาพถ่ ายของกิจการ

ลงชือ.........................................................................ผูก้ ู้
(...............................................................................)
วันที......................................................................

