
  สามัญทั่วไป  

  สามัญ (กูหุน) 

  สามัญเพื่อการศึกษาและครอบครัว  

  สามัญเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 

  สามัญ (สมาชิกสมทบ) 

 

 

  วันที่รับ .............................................................................. 

  ลงชื่อ ..................................................... เจาหนาที่สหกรณ 

 

 

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

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมพฒันาที�ดิน จํากดั 
คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญ 

 ขอ 1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ อาย ุ......................ป 
เลขประจําตัวประชาชน           

ปจจุบันอยูบานเลขที ่............................................................................................................................................................................................................. 

เลขที่สมาชิก......................................................................................................... เปน o ขาราชการ   o ลูกจางประจํา o พนง.ราชการ  

ตําแหนง .................................................................................................................................เงินเดือน...................................................................... บาท  

สังกัด  ........................................................................................................................................................................................................................................... 

โทร.สํานักงาน...............................................................โทร.บาน..........................................................โทร.มือถือ........................................................... 

 ขอ 2. ขาพเจามีความประสงคขอกูเงินจํานวน .... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ..บาท  

(.................................................................................................)  โดยมีวัตถุประสงคนําเงินกูไปใชเพื่อ................................................................... 

ข อ 3.  ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบี้ยแกสหกรณทุกเดือน  จํานวน........................................... งวดเดือน  

โดยเริ่มชําระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระเงินตนเปนงวดรายเดือนเทาๆ กัน 

งวดละ .........................................บาท พรอมดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนดไวในระเบียบของ สอ.พด. เวนงวดสุดทาย  

 ขอ 4. ขาพเจายินยอมรับเงินกูตามจํานวนเงินที่สหกรณอนุมัติ  และขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้    

เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ  เงินกูโครงการเพื่อการศึกษา  ภาระค้ําประกัน  ดอกเบี้ยคางชําระ  และการระดมหุนเพิ่ม     

ที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณและอื่นๆ (ถามี) กอน และใหสหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือนําฝากเขาบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพยของขาพเจาโดยการโอนเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย  สาขา ........................................................................................

เลขที่บัญชี ……………………….………………………………. ทั้งนีใ้หถือวาขาพเจาไดรับจํานวนเงินกูดังกลาวในขอ 2  ไปครบถวนแลว 

 ขอ 5. ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณคิดดอกเบี้ยเงินกูตามสัญญานี้ในอัตรารอยละ ................................ ตอป
ในกรณีทีส่หกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย  ขาพเจายินยอมใหปรับเพิ่มหรือลดไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ  

ขอ 6.  ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่มีหนาที่จายเงินใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินเดือน คาจาง
คาตอบแทน  บําเหน็จ  บํานาญ หรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้เงินกูและดอกเบี้ย คาธรรมเนียม 
และคาใชจายอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณตามกฎหมายวาดวยสหกรณ   

ขอ 7.  ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงินและใหถือวาขอบังคับ
และระเบียบดังกลาว รวมทั้งขอบังคับและระเบียบที่จะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวนหนึ่งของ
สัญญานี้  หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับหรือระเบียบใหถือวาขาพเจาผิดสัญญา 

ขอ 8.  กรณีขาพเจาผิดสัญญากูเงิน  ใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดและใหสหกรณมีสิทธินําเงิน
คาหุน และเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมด เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจาก
สหกรณนํามาชําระหนี้ตามสัญญานี้จนครบถวน 

ขอ 9. ในกรณีที่ข าพเจาผิดสัญญาเงินกู และถูกใหออกจากสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําเงินคา
หุนที่ข าพเจามีอยูในสหกรณมาชําระหนี้เงินกู ดอกเบี้ย คาธรรมเนียม คาสินไหมทดแทน     และคาภาระผูกพันใดๆ 
ที่ข าพเจามีอยูกับสหกรณ 

ขอ 10. ขาพเจาตกลงจัดหาผูค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันดานหลังสัญญานี้ เปนผูค้ําประกันการชําระหนี้
ตามสัญญาเงินกูฉบับนี้ แทนขาพเจาในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้หรือผิดสัญญาไมวากรณีใดๆ  

ขอ 11.  ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตหรือประกันอื่นใดตามที่สหกรณจัดหาใหในวงเงินที่สหกรณกําหนด  

และมอบใหสหกรณเปนผูรับประโยชน เพื่อชําระหนี้เงินกูตามสัญญานี ้

      ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้แลว  จึงไดลงลายมือชื่อไว เปนสําคัญตอหนาพยาน 

ลงชื่อ ........................................................................ ผูกู 
 

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

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

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

 

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

  

 

เอกสารสําหรับการยื่นกู 
( รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ ) 

 

 1. ผูกู  -  สําเนาบัตรประชาชน  1  ชุด 

 -  สําเนาสลิปเงนิเดอืน  ณ เดือนปจจุบัน  

 -  สําเนาบัตรประชาชนคูสมรส 

 -  สําเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย 

 2. ผูค้ําประกัน   –  สําเนาบัตรประชาชนผูค้ําประกนั 

           -  สําเนาบัตรประชาชนคูสมรสของผูค้ําประกนั       

  

เลขที่สญัญา 

            ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจายังโสดไมมีคูสมรส    
 ไมวาจะชอบหรือมิชอบดวยกฎหมาย  หากขาพเจาให 

ถอยคําเทจ็  ใหใชถอยคํานี้ยืนยันขาพเจาในทางคดีอาญาได 
 

  ลงชื่อ ............................................................ ผูใหถอยคํา 

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 
 

 จํานวนเงินที่เห็นควรอนุมัติ ................................................ บาท  

 มีหุนอยูในสหกรณจํานวน .................................................. บาท 

 สงหุนรายเดือนจํานวน ....................................................... บาท 

 ชําระคืน....................งวด ๆ ละ..................................บาท/เดือน 

  หักหนี้ :  

       สามัญทั่วไป ............................................................ บาท 

       การศึกษา ............................................................... บาท   

       ประกันคุมครองชีวิต................................................ บาท   

       ประสบภัย .............................................................. บาท  

       ภาระค้ําประกัน ...................................................... บาท   

       อื่น ๆ ...................................................................... บาท    
             

 ระดมหุนเพิ่ม ................................................................... บาท 

 คงจายจริง ....................................................................... บาท 

 เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังกู ......................................... บาท 

 วงเงินที่เหลือกูฉุกเฉินได .................................................. บาท 
 

 ลงชื่อ ............................................................. เจาหนาที่สหกรณ 

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

 

เริ่มใชว ันที่  1 มกราคม 2563 

การรับเงินกู 
 
 

      ลงลายมอืชื่อผูรับเงิน  และแนบสําเนาบัญชีเงินฝาก  

 ธนาคารกรุงไทย / สําเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณ   

 มาดวย  มิฉะนั้นจะไมไดรับเงินกู 
 

 ผูรับเงิน ....................................................................................  

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

        ว ันที่ ................. ./ ...................... / ...................... 

 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน 

หรือ  ผูอํานวยการกอง / สํานัก 
     

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

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

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

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

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

 ตําแหนง  ......................................................................... 

 

คํายินยอมของคูสมรส 

 ขาพเจายินยอมให ............................................................. 

 กูเงนิจาก สอ.พด. ได 
 

  ลงชื่อ ................................................................ คูสมรส 

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



หมายเหตุ  :  พยานตองเปนสมาชิกสหกรณฯ  ทั้ง  2  คน 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

หนังสือใหคํายินยอมหักเงนิเดือน  คาจาง  บํานาญ  บําเหน็จ  บําเหน็จรายเดือน  หรือเงินอื่นๆ 
    

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

       วันที.่................เดือน.............................. พ.ศ. ................... 
 

  อาศัยความตามมาตร 42/1 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ  

สหกรณ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 

ขาพเจา............................................................................... สมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากัด 

สมาชิกเลขที่  .........................................................  ตําแหนง  ........................................................................................... 

รับเงินเดือน  คาจาง  บํานาญ  บําเหน็จ  บําเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นใด ในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน จึงทําหนังสือ 

ใหคํายินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากัด  ดังนี้ 

  1. ขาพเจายินยอมใหกรมพัฒนาที่ดิน  หรือหนวยงานอื่นใดท่ีขาพเจาปฏิบัติหนาที่อยู  หรือผูที่ไดรับมอบ 

หมายหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จรายเดือน เงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใด   

ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากกรมพัฒนาที่ดิน  หรือหนวยงานอื่นใด  ที่ขาพเจาปฏิบัติหนาที่อยู  เพื่อชําระหนี้เงินกู  

ดอกเบี้ย  เงินฝาก  คาหุนประจําเดือน  หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากัด  ใหแก 

สหกรณฯ  ตามจํานวนที่สหกรณฯ  แจงไปจนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 

  2.  ขาพเจาจะไมเพิกถอนหนังสือใหคํายินยอมฉบับนี้   เวนแตสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน  จํากัด  

จะใหคํายินยอม 

 

     ลงชื่อ ......................................................... สมาชิกผูใหคํายินยอม 

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

ลงชือ่ ......................................................... พยาน 

           ( .......................................................... ) สมาชิกเลขที่ ............................. 

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

           ( .......................................................... ) สมาชิกเลขที่ ............................. 

 

 

 
 


