
 
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อซื้อเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา 
 

 

  วันท่ีรับ .............................................................................. 
  ลงช่ือ ..................................................... เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
 

 
 วันที่ ..................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมพฒันาท่ีดิน จ ากดั 

ค าขอกู้และสัญญากู้เงิน 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ อายุ ......................ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน           

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ............................................................................................................................................................................................................. 
เลขที่สมาชิก......................................................................................................... เป็น  ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า  พนง.ราชการ  
ต าแหน่ง .................................................................................................................................เงินเดือน...................................................................... บาท  

สังกัด  ...........................................................................................................................................................................................................................................  
โทร.ส านักงาน...............................................................โทร.บ้าน..........................................................โทร.มือถือ...........................................................  
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจ านวน . ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. บาท  
(.................................................................................................)  โดยมีวัตถุประสงค์น าเงินกู้ไปใช้เพื่อ................................................................... 

 
 

ข้อ 3.  ข้าพเจ้าตกลงช าระเงินต้นและดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ทุกเดือน  จ านวน........................................... งวดเดือน  
โดยเริ่มช าระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู้โดยวิธีผ่อนช าระเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน          
งวดละ .........................................บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบียบของ สอ.พด. เว้นงวดสุดท้าย  
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินกู้ตามจ านวนเงินที่สหกรณ์อนุมัติ   น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของ
ข้าพเจ้าโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขา ........................................................................................  เลขที่บัญชี 
……………………….………………………………. ทั้งนี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับจ านวนเงินกู้ดังกล่าวในข้อ 2  ไปครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตามสัญญานี้ในอัตราร้อยละ ................................ ต่อปี 
ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ  

ข้อ 6.  ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าด าเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน  บ าเหน็จ  บ านาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อช าระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์   

ข้อ 7.  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับ
และระเบียบดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะก าหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้  หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา 

ข้อ 8.  กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้เงิน  ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้และให้สหกรณ์มีสิทธิน าเงิน
ค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ห รือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์น ามาช าระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถ้วน 

ข้อ 9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้ และถูกให้ออกจากสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าเงินค่า
หุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์มาช าระหน้ีเงินกู้ ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าสินไหมทดแทน     และค่าภาระผูกพันใดๆ 
ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ 

 

ลงชื่อ ........................................................................ ผู้กู้ 
 

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

 
     
 
 
 
 

 

ลงชื่อ  ........................................................................ พยาน 

 

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

 

พยานสมาชกิเลขที่ ............................................................   
  

 
 
 
 

 

 
เอกสารส าหรับการยื่นกู้ 

( รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ ) 
 

 1. ผู้กู ้ -  ส าเนาบัตรประชาชน  1  ชุด 
 -  ส าเนาสลิปเงนิเดอืน  ณ เดือนปัจจุบัน  
 -  ส าเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 
 -  ส าเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 

 2. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีช าระค่าสินค้า        
  

เลขที่สญัญา 

            ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ายังโสดไม่มีคู่สมรส     

 ไม่ว่าจะชอบหรือมิชอบดว้ยกฎหมาย  หากข้าพเจ้าให้ 
ถ้อยค าเทจ็  ให้ใช้ถอ้ยค านี้ยืนยันข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได ้
 
 

  ลงชื่อ ............................................................ ผู้ให้ถ้อยค า 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
 

 จ านวนเงินที่เห็นควรอนุมัติ ................................................ บาท  

 มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์จ านวน .................................................. บาท 

 ส่งหุ้นรายเดือนจ านวน ....................................................... บาท 

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

  หักหนี้ :  
       สามัญทั่วไป ............................................................ บาท 
       การศึกษา ............................................................... บาท   
       ประกันคุ้มครองชีวิต................................................ บาท   
       ประสบภัย .............................................................. บาท  
       ภาระค้ าประกัน ...................................................... บาท   
       อื่น ๆ ...................................................................... บาท     
             

 ระดมหุ้นเพิ่ม ................................................................... บาท 
 คงจ่ายจริง ....................................................................... บาท 
 เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังกู้ ......................................... บาท 
 วงเงินที่เหลือกู้ฉุกเฉินได้ .................................................. บาท 
 
 
 

 ลงชื่อ ............................................................. เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

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

 
 

เริ่มใช้วันที่  1 ต.ค. 64 – 31 ต.ค. 65 
 

การรับเงินกู้ 
 
 

      ลงลายมือช่ือผู้รับเงิน  และแนบส าเนาบัญชีเงินฝาก   
 ธนาคารกรุงไทย / ส าเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์    
 มาด้วย  มิฉะนั้นจะไม่ได้รับเงินกู้ 
 

 ผู้รับเงิน ....................................................................................  

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

        วันท่ี ................. ./ ...................... / ...................... 

 
 
 

  
  
 

 

ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
หรือ  ผู้อ านวยการกอง / ส านัก 

     

ความคิดเห็น ..................................................................... 
............................................................................................. 

............................................................................................. 

ลงชื่อ ...............................................................................       

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

 ต าแหน่ง  ......................................................................... 
 
 
        
  

ค ายินยอมของคู่สมรส 

 ข้าพเจ้ายินยอมให้ ............................................................. 
 กู้เงนิจาก สอ.พด. ได ้
 

  ลงชื่อ ................................................................ คู่สมรส 
     (..........................................................................) 



หมายเหตุ  :  พยานต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ  ทั้ง  2  คน 
 

 
 
 
 

 
 

หนังสือให้ค ายินยอมหักเงนิเดือน  ค่าจ้าง  บ านาญ  บ าเหน็จ  บ าเหน็จรายเดือน  หรือเงินอื่นๆ 
    

    เขียนที.่............................................................. 

       วันที่.................เดือน.............................. พ.ศ. ................... 
 

  อาศัยความตามมาตร 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ  
สหกรณ์  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ข้าพเจ้า............................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน  จ ากัด 

สมาชิกเลขที่  .........................................................  ต าแหน่ง  ........................................................................................... 
รับเงินเดือน  ค่าจ้าง  บ านาญ  บ าเหน็จ  บ าเหน็จรายเดือน หรือเงินอ่ืนใด ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จึงท าหนังสือ 
ให้ค ายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน  จ ากัด  ดังนี้ 

  1. ข้าพเจ้ายินยอมให้กรมพัฒนาที่ดิน  หรือหน่วยงานอื่นใดท่ีข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่  หรือผู้ที่ได้รับมอบ 
หมายหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จรายเดือน เงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใด   
ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากกรมพัฒนาที่ดิน  หรือหน่วยงานอื่นใด  ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่  เพ่ือช าระหนี้เงินกู้  
ดอกเบี้ย  เงินฝาก  ค่าหุ้นประจ าเดือน  หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน  จ ากัด  ให้แก่ 
สหกรณ์ฯ  ตามจ านวนที่สหกรณ์ฯ  แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 

  2.  ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสือให้ค ายินยอมฉบับนี้   เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาที่ดิน  จ ากัด  
จะให้ค ายินยอม 

 

     ลงชื่อ ......................................................... สมาชิกผู้ให้ค ายินยอม 

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

ลงชื่อ ......................................................... พยาน 

           ( .......................................................... ) สมาชิกเลขท่ี ............................. 

ลงชื่อ ......................................................... พยาน 

           ( .......................................................... ) สมาชิกเลขท่ี ............................. 
 
 
 
 
 
 
 


