
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
   

    
 
 
 

            ค ำขอกู้เงนิกู้สำมัญ 
        เขียนที่.................................................................

           วนัท่ี............................................................................ 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากดั 

 ข้าพเจ้า...................................................……........…..........สมาชิกเลขทะเบยีนที.่........................อาย…ุ…...........ปี 

เป็น   ข้าราชการ  ลกูจ้างประจ า   อื่นๆ ......................................... ต าแหนง่...............................................…………… 
สงักดั..............................................เงินเดือน.........................บาท เลขประจ าตวัประชาชน    
ที่อยูเ่ลขที่.................หมูท่ี่..…...…....ต าบล/แขวง……....……......……..…......อ าเภอ/เขต........…..........……………...............

จงัหวดั……………….…….........โทรศพัท์...........................................ข้าพเจ้า   ไมม่ีคูส่มรส   มีคูส่มรส  

 1. ข้าพเจ้าขอกู้     เงินกู้สามญั     เงินกู้สามญัใช้หุ้นเป็นหลกัประกนั     อื่น ๆ …………………………………… 
จ านวน...…………………..…….……บาท (..............................................................................………...............................)   
 2. เพื่อน าไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
                 2.1 ขอรวมหนีเ้งินกู้นีเ้ข้ากบัหนีเ้ดิม จ านวน ........................สญัญา คือ 
หนงัสอืกู้ที่........................................ลงวนัท่ี.............…………...............งวดที.่.............ต้นเงิน.………….......................บาท 
หนงัสอืกู้ที่........................................ลงวนัท่ี.........................…………...งวดที.่.............ต้นเงิน.....…..............................บาท 
หนงัสอืกู้ที่........................................ลงวนัท่ี.........................…………...งวดที.่.............ต้นเงิน.....…..............................บาท 
                2.2 เพื่อ ............................................................................................................................................................. 
 3. ข้าพเจ้าขอเสนอหลกัประกนั ดงันี ้

     3.1 เงินคา่หุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยูก่บัสหกรณ์เตม็จ านวนเป็นหลกัประกนัล าดบัแรก 

     3.2 สมาชิกค า้ประกนัและบริษัทประกนั โดยขอเลอืกบริษัทประกนั ดงันี ้

   กรุงไทยแอกซา่ ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) และเสนอสมาชิกผู้ค า้ประกนั จ านวน .......... คน ดงัรายช่ือใน 3.3

   อาคเนย์ประกนัภยั จ ากดั (มหาชน)   และเสนอสมาชิกผู้ค า้ประกนั จ านวน ............คน  ดงัรายช่ือใน 3.3 

   บริษัท เอไอเอ จ ากดั    และเสนอสมาชิกผู้ค า้ประกนั จ านวน ............คน  ดงัรายช่ือใน 3.3 

   บริษัท สหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  และเสนอสมาชิกผู้ค า้ประกนั จ านวน ............คน  ดงัรายช่ือใน 3.3 

  3.3 สมาชิกค า้ประกนั ได้แก่ 
  1)  ช่ือ…....................................................สมาชิกเลขทะเบียน...........…...... ต าแหนง่.......................................
สงักดั.......................................   เลขประจ าตวัประชาชน                                                           เงินเดือน…….........…...........บาท    
โทรศพัท์...…......................ที่อยู่.................................................................................................................................................... 
  2)  ช่ือ…....................................................สมาชิกเลขทะเบียน...........…...... ต าแหนง่.......................................
สงักดั.......................................   เลขประจ าตวัประชาชน                                                           เงินเดือน…….........…...........บาท    
โทรศพัท์...…......................ที่อยู่.................................................................................................................................................... 
  3)  ช่ือ…....................................................สมาชิกเลขทะเบียน...........…...... ต าแหนง่.......................................
สงักดั.......................................   เลขประจ าตวัประชาชน                                                           เงินเดือน…….........…...........บาท    
โทรศพัท์...…......................ที่อยู่.................................................................................................................................................... 
  4)  ช่ือ…....................................................สมาชิกเลขทะเบียน...........…...... ต าแหนง่.......................................
สงักดั.......................................   เลขประจ าตวัประชาชน                                                           เงินเดือน…….........…...........บาท    
โทรศพัท์...…......................ที่อยู่.................................................................................................................................................... 

รับท่ี............................................ 
วนัท่ี............/................/.............. 
เวลา........................................... 

แบบ ส.1/2556 



 
       3.4  อสงัหาริมทรัพย์ หรือเงินฝากในสหกรณ์ ดงันี.้.............................................................................................. 
……....................................................................................................................................................................................... 
          4.  การช าระหนี ้ ขอสง่ช าระแบบ    

      สหกรณ์  ต้นเงิน (ยงัไมร่วมดอกเบีย้) เทา่กนัทกุงวด ๆ ละ………..……….บาท   จ านวน……..….…งวด 

      ธนาคาร  ต้นเงินและดอกเบีย้เทา่กนัทกุงวด ๆ ละ………………..………..บาท   จ านวน…..……….งวด 
            5.  ข้าพเจ้าต้องถือหุ้นเพิม่ตามสดัสว่นของวงเงินกู้  จ านวนเงิน..................................บาท และประสงค์จะช าระคา่หุ้นด้วยวิธี 

      ครัง้เดียวโดยให้สหกรณ์หกัจากเงินกู้     

        ผอ่นช าระ 12 งวด (เดือน)  เป็นจ านวนเงิน  งวดละ......................บาท  โดยข้าพเจ้ายินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักัด 
หกัเงินเดือน หรือเงินบ านาญช าระคา่หุ้น 
            6. ข้าพเจ้าขอท าแผนการช าระหนี ้ดงันี ้ (ส ำหรับผู้กู้ เงนิที่มีอำยุ 55 ปี ขึน้ไป)  

      เงินบ านาญ เดือนละ……………………บาท       บ าเหน็จรายเดือนๆ ละ   ......…………..................บาท  

     เงินบ าเหน็จ จ านวน...............................บาท          กบข. หรือ กสจ. จ านวน.......................................บาท 

     เงินบ าเหน็จตกทอด (หกัสว่นท่ีได้รับไปแล้ว)………………………….......บาท 

7.  ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินกู้ โดย  เงินสด   โอนเข้าบญัชีเงินฝากสหกรณ์เลขที่………………………………………      

       ขอให้แจ้งผลการอนมุตัิเงินกู้ผ่าน SMS โทรศพัท์มือถือ……………………..……… 
* ผู้กู้ ต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตัวประชำชนหรือบตัรที่หน่วยงำนรำชกำรออกให้ พร้อมรับรองส ำเนำถกูต้องมำด้วย 

 
             ลงชื่อ   ..................………..................................  ผู้ขอกู้                 

              (……………………………….……………) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำ 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ ขณะนีผู้้ขอกู้ ไมอ่ยูใ่นระหวา่งการถกูสอบสวนหรือต้องโทษทางวินยั 

                           ลงช่ือ..................…….............................. ผู้ รับรอง                                                                       
                                 (.………………………………….........) 
                              ต าแหนง่  .………..……………….……….........  
(ผู้ รับรองต้องเป็นผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ รักษาการแทนในหนว่ยงานของผู้ขอกู้   ผู้ขอกู้ต าแหนง่ตัง้แตผู่้อ านวยการกองหรือเทียบเทา่ขึน้ไป        
ให้รับรองตวัเอง  ส าหรับผู้ขอกู้ที่พ้นจากงานประจ าไมต้่องมีผู้ รับรอง)  

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่    ได้วิเคราะห์ค าขอกู้ถกูต้องตามระเบียบ 
หลกัเกณฑ์และเง่ือนไขตา่ง ๆ แล้ว เห็นสมควร 

  อนมุตัใิห้กู้จ านวนเงิน................................................บาท 

  ไมอ่นมุตัิเพราะ............................................................... 

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

    ลงช่ือ....................................................เจ้าหน้าที่สนิเช่ือ 

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

   ลงช่ือ....................................................หวัหน้าฝ่ายสนิเช่ือ 

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

ควำมเห็นของผู้มีอ ำนำจพจิำรณำ 

  อนมุตัใิห้กู้จ านวนเงิน..........................................บาท 

  ไมอ่นมุตัิเพราะ......................................................... 

.....................................................................................          
 
       ลงช่ือ...............................................ผู้จดัการ              
             (................................................) 
 

       ลงช่ือ...............................................กรรมการเงินกู้สามญั              
             (................................................) 
 
 



                     แบบ ส. 2/1 

 
 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 
หนังสือกู้เงนิกู้สำมัญ 
เลขที่............../............... 

    วนัท่ี………………………………………… 

 ข้าพเจ้า...........................................................………..สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...................อาย…ุ…......ปี 
ต าแหนง่………………………………………สงักดั………………………………….อยูบ้่านเลขท่ี…………………. 
ถนน........................ต าบล/แขวง..…........................อ าเภอ/เขต.....…….................จงัหวดั..............................…. 
ขอท าหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั  ซ้ง่ตอ่ไปในหนงัสือกู้ นีจ้ะเรียกวา่  “สหกรณ์”  เพ่ือเป็น 
หลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1. ข้าพเจ้าได้กู้ เงินจากสหกรณ์  เป็นจ านวน..........….....….บาท   (……….………………………………) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 ข้อ  2. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะสง่คืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ…………ตอ่ปี ให้แก่สหกรณ์เป็นงวด
รายเดือนทกุเดือนภายในวนัสิน้เดือน  แบบ………………........งวดละ .......………….…..บาท  (.............................. 
........................................…….)  รวม ..................งวด  ตัง้แตเ่ดือนถดัจากเดือนท่ีได้รับเงินกู้สามญัเป็นต้นไปจนกวา่ 
จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีสหกรณ์จะต้องเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ 
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ได้ตามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได้  ทัง้นีส้หกรณ์ไมต้่องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบลว่งหน้า 
 ข้อ  3. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะน าเงินกู้ ไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ในค าขอกู้ เทา่นัน้ 
 ข้อ  4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสงักดัของข้าพเจ้า หกัเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืน ๆ ท่ีข้าพเจ้าพง้ได้ 
รับจากหนว่ยงานต้นสงักดัสง่ช าระหนีใ้ห้สหกรณ์  ตามจ านวนเงินงวดช าระหนีต้ามข้อ  2 และข้อ  5 
 ข้อ  5. หากข้าพเจ้าขาดสมาชิกภาพตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ หรือพ้นจากต าแหนง่หน้าท่ีในหน่วยงาน 
ต้นสงักดัโดยไมมี่เงินบ านาญ  หรือผิดสญัญานีข้้อหน้ง่ข้อใดก็ดี  หรือถกูเรียกคืนเงินกู้   ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือวา่เงินกู้  
ท่ีได้รับไปจากสหกรณ์นีเ้ป็นอนัถ้งก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง  ข้าพเจ้าจะช าระทัง้ต้นเงินและดอกเบีย้ในทนัทีโดยมิพกั 
ค านง้ถ้งก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ตามข้อ  2 
 ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ดัการช าระหนีส้ินให้เสร็จสิน้ตามท่ีกลา่วในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ย 
เงินเดือน  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ  เงินกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เงินคา่หุ้น 
เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน หรือเงินอ่ืนใดท่ีสหกรณ์และหนว่ยงานต้นสงักดัจะพง้จา่ยให้แก่ข้าพเจ้า หกัเงินดงักลา่ว 
ช าระหนีต้อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้ได้ทนัที 
 
 
 



 
 ข้อ  6. เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้ดงักลา่วในข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมใช้มลูคา่หุ้นของข้าพเจ้าท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 
ขณะนี ้และมลูคา่หุ้นท่ีจะมีข้น้ในอนาคตนัน้ ให้สหกรณ์ใช้วิธีหกักลบลบหนีเ้ตม็จ านวนกบัมลูคา่หุ้นท่ีต้องจา่ยให้ 
ข้าพเจ้าได้ก่อนทนัที 
 ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความในหนงัสือกู้ นีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถกูต้อง  จง้ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
ตอ่หน้าพยาน 
          ลงช่ือ ........................................................................ผู้กู้  
                                                  (…………………………………………………….) 
                รับรองวา่เป็นลายมือช่ือของผู้กู้จริง  และได้ลงลายมือช่ือตอ่หน้าข้าพเจ้า 

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

    ต าแหนง่......................................................................... 
 

(พยานรับรองต้องเป็นผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงาน แตส่ าหรับผู้กู้ ท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงานให้ข้าราชการ 
ระดบัหวัหน้ากลุม่/ฝ่าย เป็นพยานรับรอง สว่นผู้กู้ ท่ีพ้นจากงานประจ ากบัผู้กู้ ท่ีมาลงช่ือท่ีสหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
เป็นพยานรับรอง) 

         ลงช่ือ  ......................................................... เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์/ผู้ เขียน 
       (.........................................................) 

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้กู้ มีคูส่มรสแล้ว) 

      เขียนท่ี............................................................…… 
     วนัท่ี............................................................................……. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง........................…...........................................................……………....เป็นคูส่มรสของ 
นาย/นาง.................................................………......ได้ยินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้ากู้ เงินของสหกรณ์ข้าราชการ 
สหกรณ์  จ ากดั  ตามหนงัสือกู้ ข้างต้นนีไ้ด้. 
 
                    ลงช่ือ  ...................................................................  คูส่มรสของสมาชิกผู้กู้  
                 (.......................................................…........) 

ลงช่ือ  .................................................................... พยาน สมาชิกผู้กู้  
                 (.......................................................…........)       

 
 
 
 

หมำยเหตุ 

1. เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเป็นผู้กรอกรายละเอยีด
ในหนงัสอืเงินกู้สามญั  
2. ให้สมาชิกลงช่ือผู้กู้   และลงช่ือพยาน และ
กรอกรายละเอียดค ายินยอมของคูส่มรส  
(กรณีมคีูส่มรส)    
3.ห้ามขดู ลบ หรือใช้น า้ยาลบค าผิด   ยางลบ 
ลบข้อความโดยเด็ดขาด 



                     แบบ ส. 2/1 

 
 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 
หนังสือกู้เงนิกู้สำมัญ 
เลขที่............../............... 

    วนัท่ี………………………………………… 

 ข้าพเจ้า...........................................................………..สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...................อาย…ุ…......ปี 
ต าแหนง่………………………………………สงักดั………………………………….อยูบ้่านเลขท่ี…………………. 
ถนน........................ต าบล/แขวง..…........................อ าเภอ/เขต.....…….................จงัหวดั..............................…. 
ขอท าหนงัสือกู้ ให้ไว้ตอ่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั  ซ้ง่ตอ่ไปในหนงัสือกู้ นีจ้ะเรียกวา่  “สหกรณ์”  เพ่ือเป็น 
หลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้
 ข้อ  1. ข้าพเจ้าได้กู้ เงินจากสหกรณ์  เป็นจ านวน..........….....….บาท   (……….………………………………) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดงักลา่วถกูต้องแล้ว 
 ข้อ  2. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะสง่คืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ…………ตอ่ปี ให้แก่สหกรณ์เป็นงวด
รายเดือนทกุเดือนภายในวนัสิน้เดือน  แบบ………………........งวดละ .......………….…..บาท  (.............................. 
........................................…….)  รวม ..................งวด  ตัง้แตเ่ดือนถดัจากเดือนท่ีได้รับเงินกู้สามญัเป็นต้นไปจนกวา่ 
จะช าระหนีเ้สร็จสิน้ 
 ในกรณีท่ีมีเหตจุ าเป็นท่ีสหกรณ์จะต้องเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ 
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ได้ตามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได้  ทัง้นีส้หกรณ์ไมต้่องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบลว่งหน้า 
 ข้อ  3. ข้าพเจ้าสญัญาว่าจะน าเงินกู้ ไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ในค าขอกู้ เทา่นัน้ 
 ข้อ  4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสงักดัของข้าพเจ้า หกัเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืน ๆ ท่ีข้าพเจ้าพง้ได้ 
รับจากหนว่ยงานต้นสงักดัสง่ช าระหนีใ้ห้สหกรณ์  ตามจ านวนเงินงวดช าระหนีต้ามข้อ  2 และข้อ  5 
 ข้อ  5. หากข้าพเจ้าขาดสมาชิกภาพตามข้อบงัคบัของสหกรณ์ หรือพ้นจากต าแหนง่หน้าท่ีในหน่วยงาน 
ต้นสงักดัโดยไมมี่เงินบ านาญ  หรือผิดสญัญานีข้้อหน้ง่ข้อใดก็ดี  หรือถกูเรียกคืนเงินกู้   ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือวา่เงินกู้  
ท่ีได้รับไปจากสหกรณ์นีเ้ป็นอนัถ้งก าหนดสง่คืนโดยสิน้เชิง  ข้าพเจ้าจะช าระทัง้ต้นเงินและดอกเบีย้ในทนัทีโดยมิพกั 
ค านง้ถ้งก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ตามข้อ  2 
 ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ดัการช าระหนีส้ินให้เสร็จสิน้ตามท่ีกลา่วในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ย 
เงินเดือน  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ  เงินกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  เงินกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  เงินคา่หุ้น 
เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน หรือเงินอ่ืนใดท่ีสหกรณ์และหนว่ยงานต้นสงักดัจะพง้จา่ยให้แก่ข้าพเจ้า หกัเงินดงักลา่ว 
ช าระหนีต้อ่สหกรณ์ให้เสร็จสิน้ได้ทนัที 
 
 
 



 
 ข้อ  6. เพ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้ดงักลา่วในข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมใช้มลูคา่หุ้นของข้าพเจ้าท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ 
ขณะนี ้และมลูคา่หุ้นท่ีจะมีข้น้ในอนาคตนัน้ ให้สหกรณ์ใช้วิธีหกักลบลบหนีเ้ตม็จ านวนกบัมลูคา่หุ้นท่ีต้องจา่ยให้ 
ข้าพเจ้าได้ก่อนทนัที 
 ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความในหนงัสือกู้ นีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถกูต้อง  จง้ได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญั 
ตอ่หน้าพยาน 
          ลงช่ือ ........................................................................ผู้กู้  
                                                  (…………………………………………………….) 
                รับรองวา่เป็นลายมือช่ือของผู้กู้จริง  และได้ลงลายมือช่ือตอ่หน้าข้าพเจ้า 

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

    ต าแหนง่......................................................................... 
 

(พยานรับรองต้องเป็นผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงาน แตส่ าหรับผู้กู้ ท่ีเป็นผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงานให้ข้าราชการ 
ระดบัหวัหน้ากลุม่/ฝ่าย เป็นพยานรับรอง สว่นผู้กู้ ท่ีพ้นจากงานประจ ากบัผู้กู้ ท่ีมาลงช่ือท่ีสหกรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
เป็นพยานรับรอง) 

         ลงช่ือ  ......................................................... เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์/ผู้ เขียน 
       (.........................................................) 

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้กู้ มีคูส่มรสแล้ว) 

      เขียนท่ี............................................................…… 
     วนัท่ี............................................................................……. 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง........................…...........................................................……………....เป็นคูส่มรสของ 
นาย/นาง.................................................………......ได้ยินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้ากู้ เงินของสหกรณ์ข้าราชการ 
สหกรณ์  จ ากดั  ตามหนงัสือกู้ ข้างต้นนีไ้ด้. 
 
                    ลงช่ือ  ...................................................................  คูส่มรสของสมาชิกผู้กู้  
                 (.......................................................…........) 

ลงช่ือ  .................................................................... พยาน สมาชิกผู้กู้  
                 (.......................................................…........)       

 
 
 
 

หมำยเหตุ 

1. เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเป็นผู้กรอกรายละเอยีด
ในหนงัสอืเงินกู้สามญั  
2. ให้สมาชิกลงช่ือผู้กู้   และลงช่ือพยาน และ
กรอกรายละเอียดค ายินยอมของคูส่มรส  
(กรณีมคีูส่มรส)    
3.ห้ามขดู ลบ หรือใช้น า้ยาลบค าผิด   ยางลบ 
ลบข้อความโดยเด็ดขาด 



          แบบ ส. 3/2 

 

สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 
หนังสือค ำ้ประกันเงนิกู้สำมัญ 

เลขที่.............../................. 

             สถานท่ี..................................................... 

 วนัท่ี.............................................................…..... 

 ข้าพเจ้า.............................................................    สมาชิก   สมาชิกสมทบ ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี…………… 
อาย.ุ...............ปี เลขประจ าตวัประชาชน               ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบท้ายหนงัสือนี ้ 

ประกอบอาชีพเป็น  ข้าราชการ  พนกังานราชการ  ลกูจ้างประจ า  ผู้ รับบ านาญ  อื่น ๆ ระบ)ุ.................................. 
…………………….ต าแหน่ง...............................................เงินเดือน..........................บาท รายได้อื่น...........................บาท  
ช่ือหน่วยงาน......................................................................ท่ีตัง้หน่วยงาน อ าเภอ/เขต........................................................ 
จงัหวดั...................................................ท่ีอยู่ปัจจบุนั  บ้านเลขท่ี.……….........หมูท่ี่..............ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง………………….................... อ าเภอ/เขต.......................………………จงัหวดั..….............……………………
โทรศพัท์……………….............................ขอให้สญัญาไว้กบัสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ซึง่ตอ่ไปนีใ้นหนงัสือค า้ประกนั 
เงินกู้ฉบบันีเ้รียกวา่ “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดงันี ้
 ข้อ  1.  ตามท่ี นาย/นาง/น.ส..................................................................................(ตอ่ไปเรียกวา่ “ผู้กู้ ”) กู้ เงินจาก
สหกรณ์และได้รับเงินกู้  จ านวน............................................บาท (...................................................................................) 
ไปเรียบร้อยแล้ว  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ..................ตอ่ปี  ก าหนดช าระคืนเป็นงวด  ๆ ละ ..............................................บาท 
(.......................................................................) รวมทัง้หมด....................งวด ในแตล่ะงวดต้องช าระภายในวนัสิน้เดือนของ 
ทกุเดือน เร่ิมช าระงวดแรกภายในวนัท่ี...........เดือน...................... พ.ศ. ..................โดยมีหนงัสือกู้ เงิน เลขที…่........./.......... 
ลงวนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ...............เป็นหลกัฐานการกู้  ซึง่ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกู้ เงินระหวา่ง
สหกรณ์กบัผู้กู้ทัง้หมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค า้ประกนัหนีด้งักลา่ว 

 ข้อ 2. ถ้าผู้กู้ผิดนดัช าระหนีต้อ่สหกรณ์ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนีแ้ทนส าหรับหนีเ้งินกู้ตาม ข้อ 1. จ านวนท่ี
ค้างช าระ รวมทัง้ดอกเบีย้และคา่สินไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แหง่หนีร้ายนี ้
 ข้อ 3. เม่ือผู้กู้ผิดนดัช าระหนี ้ให้สหกรณ์มีหนงัสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้า ณ บ้านเลขท่ี...............………...........
หมูท่ี่............ถนน................................... ต าบล/แขวง……………….............อ าเภอ/เขต.......................................
จงัหวดั…….............………รหสัไปรษณีย์...................หรือตามท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งเปล่ียนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลงั 
 ข้อ 4. ถ้ามีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีบอกกลา่วโดยท่ีข้าพเจ้าไมแ่จ้งให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนงัสือ
บอกกลา่ว ณ สถานท่ีตามข้อ 3. ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใด ๆ ว่าหนงัสือบอกกลา่วยงัไปไมถ่ึง หรือสหกรณ์ยงั
ไมมี่หนงัสือบอกกลา่วข้าพเจ้า 

ข้อ  5. เม่ือสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบวา่ ข้าพเจ้าต้องช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้   ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงินเดือน  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ  หรือเงินได้อ่ืน ๆ   หกัเงินได้ดงักลา่วของข้าพเจ้า  เพ่ือสง่
ตอ่สหกรณ์รวมทัง้ยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิยดึหนว่งทรัพย์สินใด ๆ   ท่ีข้าพเจ้าพงึได้รับจากสหกรณ์ ได้แก่ เงินคา่หุ้น  เงินปันผล  
เงินเฉล่ียคืน  เงินฝาก  และเงินอ่ืน ๆ   ซึง่อยูใ่นการครอบครองของสหกรณ์ไว้เพ่ือรอการช าระหนี ้ หรือเพ่ือใช้ช าระหนีแ้ทนผู้กู้  



 
 ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมส่ามารถด าเนินการให้หน่วยงานหกัเงินช าระหนีแ้ทนลกูหนีไ้ด้ตามข้อ 5. ไมว่า่กรณีใด ๆ  หรือ
หกัเงินได้ไมค่รบจ านวนท่ีต้องช าระ ข้าพเจ้าตกลงวา่จะน าเงินมาช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ภายในเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 การท าหนงัสือค า้ประกนัฉบบันีข้้าพเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมคัรใจเป็นผู้ค า้ประกนัทราบและ 
เข้าใจดีแล้ววา่ต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ในฐานะเป็นผู้ค า้ประกนั ถ้าผู้กู้ผิดนดัช าระหนี ้ดงันัน้ เพ่ือเป็นหลกัฐาน จงึลง
ลายมือช่ือพร้อมกบัพยานไว้เป็นหลกัฐาน 

 หนงัสือค า้ประกนันีท้ าขึน้  2 ฉบบั ข้อความตรงกนัเก็บไว้ฝ่ายละฉบบั ส าหรับฉบบันีผู้้ เก็บรักษา คือ  สหกรณ์   

 ผู้ค า้ประกนั 
 
                            ลงช่ือ   ................................................................  ผู้ค า้ประกนั 

                                 (.................................................................) 
                           ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือของผู้ค า้ประกนัจริง  และได้ลงลายมือช่ือตอ่หน้าข้าพเจ้า 

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

                                              ต าแหนง่ ................................................................ 
(พยานรับรองต้องเป็นผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงาน  หรือผู้ รักษาราชการแทน ส าหรับผู้ ค า้ประกนัท่ีมาลงช่ือท่ีสหกรณ์ให้
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เป็นพยานรับรอง) 
**ผู้ค ำ้ประกันทุกคนต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องมำด้วย 
 
 

ค ำยนิยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) 
 
     เขียนท่ี............................................................…… 

     วนัท่ี............................................................................……. 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง........................…...........................................................……………....เป็นคูส่มรสของ 
นาย/นาง.................................................…………......ได้ยินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าท าหนงัสือค า้ประกนัเงินกู้  
ฉบบันีใ้ห้ไว้ตอ่สหกรณ์...................................จ ากดั  ตามหนงัสือค า้ประกนัข้างต้นนีไ้ด้  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ 
เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 
                    ลงช่ือ  ................................................................... คูส่มรสของผู้ค า้ประกนั 
                 (.......................................................…........) 

ลงช่ือ  ................................................................... พยาน/ผู้ค า้ประกนั 
                 (.......................................................…........) 

 

 

หมำยเหตุ 
1. โปรดกรอกข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน  ยกเว้น
ไมต้่องลงวนัที่และไมต้่องกรอกข้อความในข้อ 1.  
2. ห้ามขดู ลบ หรือใช้น า้ยาลบค าผิด   ยางลบ 
ลบข้อความโดยเด็ดขาด 

3. การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่า และลงลายมือชื่อ
ก ากบัเทา่นัน้ 
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สหกรณ์ข้ำรำชกำรสหกรณ์ จ ำกัด 
หนังสือค ำ้ประกันเงนิกู้สำมัญ 

เลขที่.............../................. 

             สถานท่ี..................................................... 

 วนัท่ี.............................................................…..... 

 ข้าพเจ้า.............................................................    สมาชิก   สมาชิกสมทบ ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี…………… 
อาย.ุ...............ปี เลขประจ าตวัประชาชน               ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบท้ายหนงัสือนี ้ 

ประกอบอาชีพเป็น  ข้าราชการ  พนกังานราชการ  ลกูจ้างประจ า  ผู้ รับบ านาญ  อื่น ๆ ระบ)ุ.................................. 
…………………….ต าแหน่ง...............................................เงินเดือน..........................บาท รายได้อื่น...........................บาท  
ช่ือหน่วยงาน......................................................................ท่ีตัง้หน่วยงาน อ าเภอ/เขต........................................................ 
จงัหวดั...................................................ท่ีอยู่ปัจจบุนั  บ้านเลขท่ี.……….........หมูท่ี่..............ถนน...................................... 
ต าบล/แขวง………………….................... อ าเภอ/เขต.......................………………จงัหวดั..….............……………………
โทรศพัท์……………….............................ขอให้สญัญาไว้กบัสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากดั ซึง่ตอ่ไปนีใ้นหนงัสือค า้ประกนั 
เงินกู้ฉบบันีเ้รียกวา่ “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดงันี ้
 ข้อ  1.  ตามท่ี นาย/นาง/น.ส..................................................................................(ตอ่ไปเรียกวา่ “ผู้กู้ ”) กู้ เงินจาก
สหกรณ์และได้รับเงินกู้  จ านวน............................................บาท (...................................................................................) 
ไปเรียบร้อยแล้ว  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ..................ตอ่ปี  ก าหนดช าระคืนเป็นงวด  ๆ ละ ..............................................บาท 
(.......................................................................) รวมทัง้หมด....................งวด ในแตล่ะงวดต้องช าระภายในวนัสิน้เดือนของ 
ทกุเดือน เร่ิมช าระงวดแรกภายในวนัท่ี...........เดือน...................... พ.ศ. ..................โดยมีหนงัสือกู้ เงิน เลขที…่........./.......... 
ลงวนัท่ี..........เดือน..........................พ.ศ. ...............เป็นหลกัฐานการกู้  ซึง่ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกู้ เงินระหวา่ง
สหกรณ์กบัผู้กู้ทัง้หมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค า้ประกนัหนีด้งักลา่ว 

 ข้อ 2. ถ้าผู้กู้ผิดนดัช าระหนีต้อ่สหกรณ์ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนีแ้ทนส าหรับหนีเ้งินกู้ตาม ข้อ 1. จ านวนท่ี
ค้างช าระ รวมทัง้ดอกเบีย้และคา่สินไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แหง่หนีร้ายนี ้
 ข้อ 3. เม่ือผู้กู้ผิดนดัช าระหนี ้ให้สหกรณ์มีหนงัสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้า ณ บ้านเลขท่ี...............………...........
หมูท่ี่............ถนน................................... ต าบล/แขวง……………….............อ าเภอ/เขต.......................................
จงัหวดั…….............………รหสัไปรษณีย์...................หรือตามท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งเปล่ียนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลงั 
 ข้อ 4. ถ้ามีการเปล่ียนแปลงสถานท่ีบอกกลา่วโดยท่ีข้าพเจ้าไมแ่จ้งให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนงัสือ
บอกกลา่ว ณ สถานท่ีตามข้อ 3. ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใด ๆ ว่าหนงัสือบอกกลา่วยงัไปไมถ่ึง หรือสหกรณ์ยงั
ไมมี่หนงัสือบอกกลา่วข้าพเจ้า 

ข้อ  5. เม่ือสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบวา่ ข้าพเจ้าต้องช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้   ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงินเดือน  เงินบ านาญ  เงินบ าเหน็จ  หรือเงินได้อ่ืน ๆ   หกัเงินได้ดงักลา่วของข้าพเจ้า  เพ่ือสง่
ตอ่สหกรณ์รวมทัง้ยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิยดึหนว่งทรัพย์สินใด ๆ   ท่ีข้าพเจ้าพงึได้รับจากสหกรณ์ ได้แก่ เงินคา่หุ้น  เงินปันผล  
เงินเฉล่ียคืน  เงินฝาก  และเงินอ่ืน ๆ   ซึง่อยูใ่นการครอบครองของสหกรณ์ไว้เพ่ือรอการช าระหนี ้ หรือเพ่ือใช้ช าระหนีแ้ทนผู้กู้  



 
 ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมส่ามารถด าเนินการให้หน่วยงานหกัเงินช าระหนีแ้ทนลกูหนีไ้ด้ตามข้อ 5. ไมว่า่กรณีใด ๆ  หรือ
หกัเงินได้ไมค่รบจ านวนท่ีต้องช าระ ข้าพเจ้าตกลงวา่จะน าเงินมาช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ภายในเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 การท าหนงัสือค า้ประกนัฉบบันีข้้าพเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมคัรใจเป็นผู้ค า้ประกนัทราบและ 
เข้าใจดีแล้ววา่ต้องรับผิดตอ่สหกรณ์ในฐานะเป็นผู้ค า้ประกนั ถ้าผู้กู้ผิดนดัช าระหนี ้ดงันัน้ เพ่ือเป็นหลกัฐาน จงึลง
ลายมือช่ือพร้อมกบัพยานไว้เป็นหลกัฐาน 

 หนงัสือค า้ประกนันีท้ าขึน้  2 ฉบบั ข้อความตรงกนัเก็บไว้ฝ่ายละฉบบั ส าหรับฉบบันีผู้้ เก็บรักษา คือ  สหกรณ์   

 ผู้ค า้ประกนั 
 
                            ลงช่ือ   ................................................................  ผู้ค า้ประกนั 

                                 (.................................................................) 
                           ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือของผู้ค า้ประกนัจริง  และได้ลงลายมือช่ือตอ่หน้าข้าพเจ้า 

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

                                              ต าแหนง่ ................................................................ 
(พยานรับรองต้องเป็นผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยงาน  หรือผู้ รักษาราชการแทน ส าหรับผู้ ค า้ประกนัท่ีมาลงช่ือท่ีสหกรณ์ให้
เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เป็นพยานรับรอง) 
**ผู้ค ำ้ประกันทุกคนต้องแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้องมำด้วย 
 
 

ค ำยนิยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) 
 
     เขียนท่ี............................................................…… 

     วนัท่ี............................................................................……. 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง........................…...........................................................……………....เป็นคูส่มรสของ 
นาย/นาง.................................................…………......ได้ยินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าท าหนงัสือค า้ประกนัเงินกู้  
ฉบบันีใ้ห้ไว้ตอ่สหกรณ์...................................จ ากดั  ตามหนงัสือค า้ประกนัข้างต้นนีไ้ด้  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ 
เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน 
                    ลงช่ือ  ................................................................... คูส่มรสของผู้ค า้ประกนั 
                 (.......................................................…........) 

ลงช่ือ  ................................................................... พยาน/ผู้ค า้ประกนั 
                 (.......................................................…........) 

 

 

หมำยเหตุ 
1. โปรดกรอกข้อมลูให้ถกูต้องครบถ้วน  ยกเว้น
ไมต้่องลงวนัที่และไมต้่องกรอกข้อความในข้อ 1.  
2. ห้ามขดู ลบ หรือใช้น า้ยาลบค าผิด   ยางลบ 
ลบข้อความโดยเด็ดขาด 

3. การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่า และลงลายมือชื่อ
ก ากบัเทา่นัน้ 


