
 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญ 

 

 สามัญเพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต 

 สามัญโครงการพิเศษสําหรับสมาชกิประสบภัยธรรมชาติ 

     วาตภยั อุทกภยั อัคคีภัย และภยัอืน่ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ 

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

วันที ่................................................................................... 

ขอ 1 ขาพเจา ............................................................................................................. เลขที่สมาชิก ................................................ อายุ ..................................... ป 

เปนสมาชิกสามัญซ่ึงเปน ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ  เจาหนาที่สหกรณ  พนักงานราชการ สมาชิกสมทบ ตําแหนง .............................................................. 

สังกัด (ที่รับเงินเดือน) ................................................................. ไปชวยราชการที่ ...................................................................อัตราเงินเดือน/คาจาง ............................................... บาท   

โทร.สํานักงาน ............................................... โทร.บาน ................................................. โทร.มือถือ ............................................. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ................... หมูที่ ................  

ซอย .................. ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 

ขอ 2 ขาพเจาขอกูเงินจํานวน ............................................................................................ บาท (..................................................................................................................................................) 

เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคดังนี้ ............................................................................................................. หากขาพเจามีทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากในสหกรณต่ํากวาหลักเกณฑการใหกูสามัญ         

ตามประกาศของสหกรณ ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ไดรับหักเปน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (จะถอนคืนไดเมื่อชําระหนี้เงินกูเสร็จส้ิน) 

ขอ 3 ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณฯ คืนใหแกสหกรณฯเปนงวดรายเดือน ภายในทุกวันส้ินเดือนของทุกเดือน จนกวาขาพเจาจะชําระหนี้ใหแกสหกรณฯจนแลว

เสร็จ โดยจํานวนงวด/เดือน ดังนี้  จํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ  จํานวน.........................งวด (กรณีระบุเกินงวดสูงสุดใหถือจํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณฯ) โดยเริ่มชําระ

งวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระ  แบบสามัญคงตน โดยผอนชําระคืนเปนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวน ................................ บาท/งวด พรอมดอกเบี้ยตาม

ประกาศของสหกรณฯ   แบบสามัญคงยอด  โดยผอนชําระคืนเปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณฯ เทากันทุกงวด จํานวน...................................... บาท/งวด  ในกรณีท่ีสหกรณฯ 
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเปนประการใดๆ ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิมหรือลดไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ 

ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวาจะผอนชําระเงินตรงตามที่กําหนดไวในขอ 3 หากไมสามารถผอนชําระไดตรงตามงวดหรือตามจํานวนเงินที่ไดตกลงไวในขอ 3 ถือวาขาพเจาไดผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ 

และหากขาพเจาไดมีคําขอเปนหนังสือตอสหกรณเพ่ือขอปรับเปล่ียนงวดหรือจํานวนเงินผอนชําระตองวดแลวนั้น หากสหกรณยินยอมผอนผันเวลาหรืองวดชําระใหขาพเจาจะไมยกเปนขอตอสูในเหตุ

ผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมใหถือวาคําขอหรือบันทึกขอตกลงซ่ึงไดทําขึ้นภายหลังสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ในเรื่องดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ดวย 

ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกูสามัญ ภาระคํ้าประกัน ดอกเบ้ียคางชําระ และการระดมหุน และหรือเงินฝากเพ่ิม ที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณ (หากมี) และใหสหกรณจายเงินกู

สวนที่เหลือโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีที่ขาพเจาแจงตอสหกรณ หรือตามที่ระบุไวในหลักเกณฑเงินกูสามัญประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาในฐานะผูกูไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปแลวครบถวน 

และใหถือวาเอกสารหลักฐานการรับเงินเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

ขอ 6 ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกดัอยูหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงาน

ที่ขาพเจาสังกัดอยู ที่ถึงกําหนดจายใหแกขาพเจา เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ  ใหแกสหกรณ ตามจํานวนที่สหกรณไดแจงใหหัก ตามภาระผูกพันที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ ทั้งนี้

จนกวาภาระผูกพันของขาพเจาจะหมดส้ินไป โดยใหหักเงินใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตาม

กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม เปนประจําทุกเดือน 

         หากขาพเจาออกจากราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด ขาพเจายินยอมใหสหกรณหัก เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด  

ในเดือนสุดทายที่ขาพเจาจะไดรับ เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ  ใหแกสหกรณ เทาที่สามารถจะหักได 

 การแสดงเจตนายินยอมนี้ขาพเจาจะไมถอนคืนจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น เวนแตสหกรณจะใหความยินยอมเปนหนังสือ 
ขอ 7 ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ และประกาศของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงิน และใหถือวาขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ และประกาศ ดังกลาว รวมทั้งในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประกาศของสหกรณออมทรัพย

กระทรวงยุติธรรม จํากัด ที่จะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมภายหลังใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญากูยืมเงินฉบับนี้หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

และประกาศของสหกรณใหถือวาขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ 
ขอ 8 กรณีขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ ใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวทั้งหมดคืนไดทันที และใหสหกรณมีสิทธินําเงินคาหุน และเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมด  

เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณ นํามาชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินนี้จนครบถวน หากเงินของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมดนั้น ไมสามารถจะชําระหนี้ไดทั้งหมด 

ใหสหกรณดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ขอ 9 กรณีที่ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณมากกวารอยละเกาสิบของจํานวนหุนที่มีอยูในสหกรณ ขาพเจาตกลงจัดหาผูคํ้าประกันเพ่ือเปนหลักประกันการชําระหนี้เงินกูคืน และจัดทําสัญญาคํ้า

ประกันที่มีคําเตือนสําหรับผูคํ้าประกันไวหนาสัญญาคํ้าประกันนั้น 

ขอ 10 หากขาพเจาประสงคจะโอน ยาย ลาออก หรือพนจากราชการหรืองานประจําไมวากรณีใดๆ จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณให 

เสร็จส้ินเสียกอน ตลอดจนยินยอมใหสหกรณโอนเงินสะสมคาหุนและเงินอืน่ใดทีข่าพเจาจะพึงไดรับจากสหกรณชําระหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ไดทนัท ีโดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ

ลวงหนาแตอยางใด 

หากขาพเจาไมสามารถจะจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินไดตามวรรคแรก ขาพเจาจะทําการสงเงินเพ่ือชําระหนี้ใหแกสหกรณตามที่สหกรณกําหนด 

ขอ 11 ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตกลุมหรือทําประกันอื่นใดที่สหกรณจัดหาใหในวงเงินที่สหกรณกําหนด และมอบใหสหกรณเปนผูรับประโยชน เพ่ือชําระหนี้เงินกูยืมตามสัญญานี้ 

ขอ 12 กรณีที่ขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี ้ขาพเจายินยอมใหสหกรณดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสญัญานี้แลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสาํคัญตอหนาพยาน 

คํายินยอมของคูสมรสผูกู : ขาพเจายินยอมใหคูสมรสกูเงินจากสหกรณได 

……………………………………………………….... คูสมรส 

                      (………………………………………………………...) 

……………………………………………………….... พยาน 

                      (………………………………………………………...) 

        …………….………..……………………………....     ผูกู 

       (……………………………………….………..…...) 

        …………………….….....……………………….... พยาน 

       (…………………………...………….……..….…...) 

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

 

 สามัญปกติ ใหระบุวัตถุประสงคในขอ 2  สามัญโครงการชําระหนี้บัตรเครดิตฯ 

 กูในอัตรา 90% ของจํานวนหุน และ/หรือ  

80% ของเงินฝากสหกรณ 

 สามัญโครงการเพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก 

 สามัญโครงการพิเศษเพื่อซ้ืออาวุธปน 

                                

เลขที่รับ ............................. วันที่ .......................  

................................. เจาหนาที่ผูรับ 

สมาชิกผิดนัดการสงชาํระหน้ีจะไมไดรับเงินเฉล่ียคืนสําหรับปน้ันทั้งหมด /โปรดใชปากกาสีนํ้าเงินในการกรอกและเซ็นชื่อเทาน้ัน 

 

เลขที่สัญญา ................... 

วันท่ี ................................ 
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สําคัญ 

 
 

ใหระบุยอดเงินท่ีขอกู 

ทุกคร้ังในการย่ืนกู 



 

หมายเหตุ เอกสารประกอบการย่ืนกูสามญัทุกประเภทหามเจาะรู หามใชกระดาษ reuse  และหามใชนํายาลบคําผิดในคําขอกู  
 

เอกสารประกอบการยื่นกู (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทายสญัญา) 
1. สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มรีูปถายซ่ึงทางราชการออกให 

2. สําเนาทะเบียนบาน 

3. ใบรับรองการจายเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองเซ็นรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือ

หัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

4. สําเนาสัญญาจางฉบับปจจุบัน 

5. รายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร(statement)ยอนหลัง6เดือน*ธนาคารออกใหเทานั้น* 

6. สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชือ่บัญชีผูกู 

7. เอกสารอื่นๆ ตามเงินกูประเภทตางๆ (ดูเพ่ิมเติมทายสัญญา) 

 

ความเห็นผูบังคับบัญชา (ยกเวนกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีอยูในสหกรณ) 

ขอรับรองวาถาใหเงินกูแกผูกูรายน้ีแลวจะหักเงินไดรายเดือนสงสหกรณได 

และผูขอกูไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

หรือมีพฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจํา 

ลงชื่อ……………………………………..…….…………. 

      (……...………………………….…………..………) 

ตําแหนง ...………………………………………………….. 

หมายเหตุ - ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หัวหนาสวนราชการหรือเทียบเทาขึ้นไปแลวแตกรณี 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู 

ครั้งท่ี ……….…….…….. วันท่ี ……………..…………………            จํานวนท่ีอนุมัติ …………………………………………………. บาท 

สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 

จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ ……………………………….…….……… บาท มีหุนและเงินฝากอยูในสหกรณ จํานวน ……………..………………………..……...………. บาท 

อัตราดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณปจจุบัน ………….….% ตอป ชําระคืน …………………………. งวดๆ ละ ……………………………………………….……..บาท/เดือน 

เงินคาหุนรายเดือน ………………….………….… บาท หักหน้ีสามัญเดิม ………………….…….…………..….. บาท  ดอกเบ้ีย ………….………………..…..……..………บาท 

หน้ีภาระคํ้าประกัน ………………………… บาท ดอกเบ้ีย ………………..……… บาท หน้ีอื่น …………..…………………………บาท ดอกเบ้ีย ………………………… บาท 

ระดมเงินฝากเพ่ิม ……………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………..…………….………. บาท 

ประกันชีวิต .......................................................................บาท ประกันภัยผูคํ้า .............................................................................................................บาท 

คงเหลือจายจริง …………………………………………….……..บาท รอยละเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังกู …………………………………..………………..…………% 

 ลงชื่อ …………………………..…………… เจาหนาท่ีสหกรณ 

 (……………………………………………) 

 

 ลงชื่อ …………………………..……………. ผูจัดการ 

 (……………………………………………) 

การรับเงินกู 

 รับเงินสดดวยตนเอง  โอนเขาบัญชี (ธนาคารกรุงไทยฯ)  รับเช็คดวยตนเอง        อื่นๆ ระบุ .............................................                 

ชื่อบัญชี …….……………………....……......…..........  

สาขา ………………………………....................……… 

เลขท่ีบัญชี ...………………………….……..............… 
 

 ลงชื่อ …………………..…………………… ผูรับเงินกู 

 (….....……..…………………………………) 

(ตองแจงความประสงคการรับเงิน และลงลายมือชื่อผูรับเงิน มิฉะนั้นจะไมไดรับเงินกู) 
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สําคัญ 

 

สําคัญ 

 

เซ็นช่ือ – นามสกลุ 

และใชตราประทับ 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงเทานั้น 



 
โปรดใชปากกาสีน้ําเงินในการกรอกและเซ็นช่ือเทานั้น สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

 สัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญ       
 

ขาพเจา (ผูมีรายชื่อเปนผูคํ้าประกันตามรายชื่อทายสัญญาฉบับนี้) ขอเขาเปนผูคํ้าประกันการกูยืมเงินของ (ชื่อผูกู) ......................................................................................................................  

เลขที่สมาชิก ……………….สังกัด ………………….………………….…… ซ่ึงไดกูเงินสามัญจํานวน ……..………………………..…….. บาท (………………………………………………..……………………..……………) ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ตามที่ (ชื่อผูกู) .............................................................................. สมาชิกสหกรณผูกูไดกูเงินจากสหกรณ ตามคําขอกูและสัญญากูเงินสามัญท่ี ………….……….. ลงวันท่ี ………………… 

เพ่ือนําไปใชในการ ........................................................................ ขาพเจายอมเขาคํ้าประกันการชําระหนี้ของผูกู โดยขอสัญญาวา ถาผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ใหแกสหกรณหรือผูกูผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง

จนเปนเหตุใหสหกรณบอกเลิกสัญญากูยืมเงิน และเรียกใหผูกูชําระหนี้หรอืมีกรณอีื่นใด อันกระทําใหสหกรณผูใหกูไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินดังกลาวแลวก็ดี หรือไมวาดวยประการใดๆ ผูคํ้า

ประกันยอมรับผิดชําระตนเงินที่ผูกูคางชําระแกสหกรณ รวมทั้งดอกเบ้ีย คาสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหนี้คางชําระตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ และคาเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน ตาม

สัญญากูยืมเงินดังกลาว จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถวน  

ขอ 2 กรณีผูกูไมชําระหนี้ และหรือผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินที่กลาวขางตนไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวาผูกูลมละลายหรือตาย หรือกลายเปนบุคคลไรความสามารถ หรือสาบสูญหรือไป

เสียจากถิ่นที่อยู หรือหาตัวไมพบ หรือไมปรากฏวาไปอยูแหงใดในราชอาณาจักร หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทําใหสหกรณไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูที่กลาวแลว ใหสหกรณเรียกใหผูคํ้าประกันชําระ

หนี้ตามสัญญากูนั้นไดทันที 

ขอ 3 การคํ้าประกันหนี้เงินกูยืมดังกลาวนี้ยอมผูกพันผูคํ้าประกันอยางสมบูรณ ทั้งนี้ผูคํ้าประกันขอยืนยันวาผูกูไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ และเขาทําสัญญา 

ที่กลาวแลวดวยความสําคัญผิดอยางใดๆ 

ขอ 4 ผูคํ้าประกันสัญญาวา ถาผูคํ้าประกันยายถิ่นฐานที่อยูจากภูมิลําเนาดังกลาวขางตนในสัญญานี้ ผูคํ้าประกันมีหนาที่แจงใหสหกรณทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผูคํ้าประกันจะตองรับผิด 

ในความเสียหายที่สหกรณไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย  

ขอ 5 หากผูคํ้าประกันพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูคํ้าประกันยังคงผูกพันตอหนี้คางชําระแกสหกรณไปจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถวน 

ขอ 6 ในการชําระหนี้แทนผูกูนั้น ผูคํ้าประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงินเดอืน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่น

ใดที่ทางราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูที่ถึงกําหนดจายใหแกผูคํ้าประกัน เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณ ตามจํานวนที่สหกรณ ไดแจงใหหัก ตามภาระ

ผูกพันที่ผูคํ้าประกันมีอยูกับสหกรณ ทั้งนี้จนกวาภาระผูกพันในฐานะผูคํ้าประกันนั้นจะหมดส้ินไป โดยใหหักเงินใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร

และการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวา

ดวยการประกันสังคม เปนประจําทุกเดือน การแสดงเจตนายินยอมดังกลาว ผูคํ้าประกันจะไมถอนคืน เวนแตสหกรณใหความยินยอมเปนหนังสือ  

ขอ 7 เงินคาหุน เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชนใดๆ ที่ผูคํ้าประกันจะไดรับจากสหกรณตามขอบังคับ หรือสหกรณจะไดรับมอบผลประโยชนจากการประกันชีวิตที ่

ผูคํ้าประกันตกลงไวกับผูเอาประกัน ใหสหกรณนําไปหักชําระหนี้ตามสัญญาคํ้าประกันนี้ได 

ขอ 8 ในกรณีที่ผูคํ้าประกันทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตางๆ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณไวเปนหลักฐาน เมื่อผูคํ้าประกันถึงแกความตาย นั้น ไมวาจะไดตั้งผูรับโอนประโยชนไว

กอนหนาหรือหลังจากที่ผูคํ้าประกันจะทําสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้แตประการใด โดยใหผูรับโอนประโยชนชําระหนี้ตามสัญญานี้ใหครบถวนกอน  

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาคํ้าประกนันีแ้ลว จงึไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคัญตอหนาพยานในสัญญาคํ้าประกนัฉบับนี้ 

ช่ือ สังกัด ผูคํ้าประกัน – ลงลายมือช่ือ คํายินยอมคูสมรสผูคํ้าประกัน พยาน 

1. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป  

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ   
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา ..............................................................  

คูสมรสของ ...................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 
 

 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมร 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ ................................. บาท  

2. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป  

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ   
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา ..............................................................  

คูสมรสของ ..................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 

 
 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมรส 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ ................................... บาท  

3. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป  

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................  

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก .........................  

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ   
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา ..............................................................  

คูสมรสของ ..................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 

 
 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมรส 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ .................................... บาท  

. 4. ขาพเจา ................................................................................................ อายุ ..................... ป  

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) .................................................................  

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก ...............................  

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ   
 

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา ..............................................................  

คูสมรสของ ..................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 

 
 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมรส 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ .................................... บาท  

คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
กอนลงนามในสัญญาค้ําประกันตองอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมี

ความรูกอนจะทําสัญญาค้ําประกัน การที่ผูค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ จะตองรับผิดชอบตอสหกรณผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้ 

*** ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบเม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ และตองรับผิดชดใชคาเสียหายและคาสินไหมอ่ืนๆ หากมีดวย 

หมายเหต ุ1. โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอความ 

             2. หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเด็ดขาด 

             3. การแกไขใหใชวิธีขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ 

             4. ผูค้ําประกันลงนามเปนพยานไมได 
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สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

สัญญาจํานําเงินฝากออมทรัพยพิเศษ เพื่อคํ้าประกันเงินกูสามัญ 

สัญญากูเลขที่ .........../............. 

ลงวันที่ ................................................ 

ขาพเจา ................................................. สมาชิกเลขที่ ........................สังกัด ........................................ 

ไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนเงินจํานวน .................................................... บาท 

(.............................................................................) ในการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ตามสัญญาน้ี  ขาพเจาขอนําเอาเงินฝากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ประเภทออมทรัพยพิเศษ 

ช่ือบัญชี ................................................... บัญชีเลขที่ .............................. เปนประกันเงินกูในครั้งน้ี ยอดเงินใน

บัญชี ณ วันที่ทําสัญญาเปนเงิน .............................บาท (..................................................................) โดยใชเปน 

หลักประกันสัญญาเงินกู ณ วันที่ทําสัญญาคํ้าประกันน้ี เปนเงินคํ้าประกันจริงจํานวน...........................บาท 

(.......................................................................) ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ทําสัญญาเปนตนไปจนกวาจะมีการชําระเงินกู

เสร็จสมบูรณตามสัญญาน้ี 

ในกรณีที่หน้ีเงินกูมีอันถึงกําหนดสงคืนไมวากรณีใด ขาพเจายินยอมใหนําเงินฝากมาชําระหน้ี 

ตลอดจนคาดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นๆ ที่คางอยูได 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

(ลงช่ือ) ............................................. ผูกู 

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

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

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

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

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



 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 
คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญ 

 สามัญเพื่อซ้ือรถจกัรยานยนต 

 สามัญโครงการพิเศษสําหรับสมาชกิประสบภัยธรรมชาติ 

  วาตภยั อุทกภยั อัคคีภัย และภยัอืน่ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ 

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

วันที ่................................................................................... 

ขอ 1 ขาพเจา ............................................................................................................. เลขที่สมาชิก ................................................ อายุ ..................................... ป 

เปนสมาชิกสามัญซ่ึงเปน ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ  เจาหนาที่สหกรณ  พนักงานราชการ ตําแหนง ........................................................................................ 

สังกัด (ที่รับเงินเดือน) ................................................................. ไปชวยราชการที่ ...................................................................อัตราเงินเดือน/คาจาง ............................................... บาท 

โทร.สํานักงาน ............................................... โทร.บาน ................................................. โทร.มือถือ ............................................. ที่อยูปจจุบันเลขที่ ................... หมูที่ ................ 

ซอย .................. ถนน .......................... ตําบล/แขวง .................................... อําเภอ/เขต ........................................ จังหวัด ................................................. รหัสไปรษณีย ........................... 

ขอ 2 ขาพเจาขอกูเงินจํานวน ............................................................................................ บาท (..................................................................................................................................................) 

เพ่ือนําไปใชตามวัตถุประสงคดังนี้ ............................................................................................................. หากขาพเจามีทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากในสหกรณต่ํากวาหลักเกณฑการใหกูสามัญ         

ตามประกาศของสหกรณ ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ไดรับหักเปน เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (จะถอนคืนไดเมื่อชําระหนี้เงินกูเสร็จส้ิน) 

ขอ 3 ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณฯ คืนใหแกสหกรณฯเปนงวดรายเดือน ภายในทุกวันส้ินเดือนของทุกเดือน จนกวาขาพเจาจะชําระหนี้ใหแกสหกรณฯจนแลว

เสร็จ โดยจํานวนงวด/เดือน ดังนี้  จํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ  จํานวน.........................งวด (กรณีระบุเกินงวดสูงสุดใหถือจํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณฯ) โดยเริ่มชําระ

งวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระ  แบบสามัญคงตน โดยผอนชําระคืนเปนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวน ................................ บาท/งวด พรอมดอกเบี้ยตาม

ประกาศของสหกรณฯ   แบบสามัญคงยอด  โดยผอนชําระคืนเปนเงินตนพรอมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณฯ เทากันทุกงวด จํานวน...................................... บาท/งวด  ในกรณีท่ีสหกรณ
ฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเปนประการใดๆ ขาพเจายินยอมใหปรับเพ่ิมหรือลดไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ 

ขอ 4 ขาพเจาสัญญาวาจะผอนชําระเงินตรงตามที่กําหนดไวในขอ 3 หากไมสามารถผอนชําระไดตรงตามงวดหรือตามจํานวนเงินที่ไดตกลงไวในขอ 3 ถือวาขาพเจาไดผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ 

และหากขาพเจาไดมีคําขอเปนหนังสือตอสหกรณเพ่ือขอปรับเปล่ียนงวดหรือจํานวนเงินผอนชําระตองวดแลวนั้น หากสหกรณยินยอมผอนผันเวลาหรืองวดชําระใหขาพเจาจะไมยกเปนขอตอสูในเหตุ

ผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมใหถือวาคําขอหรือบันทึกขอตกลงซ่ึงไดทําขึ้นภายหลังสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ในเรื่องดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ดวย 

ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกูสามัญ ภาระคํ้าประกัน ดอกเบ้ียคางชําระ และการระดมหุน และหรือเงินฝากเพ่ิม ที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณ (หากมี) และใหสหกรณจายเงินกู

สวนที่เหลือโดยวิธีการโอนเงินเขาบัญชีที่ขาพเจาแจงตอสหกรณ หรือตามที่ระบุไวในหลักเกณฑเงินกูสามัญประเภทนั้นๆ ทั้งนี้ ใหถือวาขาพเจาในฐานะผูกูไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปแลวครบถวน 

และใหถือวาเอกสารหลักฐานการรับเงินเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

ขอ 6 ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกดัอยูหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดทีท่างราชการหรือหนวยงาน

ที่ขาพเจาสังกัดอยู ที่ถึงกําหนดจายใหแกขาพเจา เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ  ใหแกสหกรณ ตามจํานวนที่สหกรณไดแจงใหหัก ตามภาระผูกพันที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ ทั้งนี้

จนกวาภาระผูกพันของขาพเจาจะหมดส้ินไป โดยใหหักเงินใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตาม

กฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม เปนประจําทุกเดือน 

         หากขาพเจาออกจากราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด ขาพเจายินยอมใหสหกรณหัก เงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัด 

ในเดือนสุดทายที่ขาพเจาจะไดรับ เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ  ใหแกสหกรณ เทาที่สามารถจะหักได 

การแสดงเจตนายินยอมนี้ขาพเจาจะไมถอนคืนจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น เวนแตสหกรณจะใหความยินยอมเปนหนังสือ 
ขอ 7 ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ และประกาศของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงิน และใหถือวาขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุม

คณะกรรมการดําเนินการ และประกาศ ดังกลาว รวมทั้งในกรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมหรือเปล่ียนแปลงขอบังคับ ระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ และประกาศของสหกรณออมทรัพย

กระทรวงยุติธรรม จํากัด ที่จะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพ่ิมเติมภายหลังใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญากูยืมเงินฉบับนี้หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับ ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

และประกาศของสหกรณใหถือวาขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ 
ขอ 8 กรณีขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ ใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวทั้งหมดคืนไดทันที และใหสหกรณมีสิทธินําเงินคาหุน และเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมด 

เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณ นํามาชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินนี้จนครบถวน หากเงินของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมดนั้น ไมสามารถจะชําระหนี้ไดทั้งหมด 

ใหสหกรณดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ขอ 9 กรณีที่ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณมากกวารอยละเกาสิบของจํานวนหุนที่มีอยูในสหกรณ ขาพเจาตกลงจัดหาผูคํ้าประกันเพ่ือเปนหลักประกันการชําระหนี้เงินกูคืน และจัดทําสัญญาคํ้า

ประกันที่มีคําเตือนสําหรับผูคํ้าประกันไวหนาสัญญาคํ้าประกันนั้น 

ขอ 10 หากขาพเจาประสงคจะโอน ยาย ลาออก หรือพนจากราชการหรืองานประจําไมวากรณีใดๆ จะแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณให 

เสร็จส้ินเสียกอน ตลอดจนยินยอมใหสหกรณโอนเงินสะสมคาหุนและเงินอื่นใดที่ขาพเจาจะพึงไดรับจากสหกรณชําระหนี้เงินกูตามสัญญากูยืมเงินฉบับนี้ไดทันที โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจา

ทราบลวงหนาแตอยางใด 

หากขาพเจาไมสามารถจะจัดการชําระหนี้สินซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จส้ินไดตามวรรคแรก ขาพเจาจะทําการสงเงินเพ่ือชําระหนี้ใหแกสหกรณตามที่สหกรณกําหนด 

ขอ 11 ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตกลุมหรือทําประกันอื่นใดที่สหกรณจัดหาใหในวงเงินที่สหกรณกําหนด และมอบใหสหกรณเปนผูรับประโยชน เพ่ือชําระหนี้เงินกูยืมตามสัญญานี้ 

ขอ 12 กรณีที่ขาพเจาผิดสัญญากูยืมเงินฉบับนี ้ขาพเจายินยอมใหสหกรณดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสญัญานี้แลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสาํคัญตอหนาพยาน 

คํายินยอมของคูสมรสผูกู : ขาพเจายินยอมใหคูสมรสกูเงินจากสหกรณได 

……………………………………………………….... คูสมรส 

     (………………………………………………………...) 

……………………………………………………….... พยาน 

     (………………………………………………………...) 

   …………….………..……………………………....     ผูกู 

  (……………………………………….………..…...) 

 …………………….….....……………………….... พยาน 

       (…………………………...………….……..….…...) 

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

 สามัญปกติ ใหระบุวัตถุประสงคในขอ 2  สามัญโครงการชําระหนี้บัตรเครดิตฯ 

 กูในอัตรา 90% ของจํานวนหุน และ/หรือ 

80% ของเงินฝากสหกรณ 

 สามัญโครงการเพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก 

 สามัญโครงการพิเศษเพื่อซ้ืออาวุธปน 

 

เลขที่รับ ............................. วันที่ ....................... 

................................. เจาหนาที่ผูรับ 

สมาชิกผิดนัดการสงชําระหนี้จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้นท้ังหมด 

เลขที่สัญญา ................... 

วันท่ี ................................ 

1/3 

สําคัญ

 
 

ใหระบุยอดเงินท่ีขอกู 

ทุกคร้ังในการย่ืนกู 

ชื�อ-สกุลคู่สมรส ผู้กู้ 
ลายเซ็นคู่สมรสผู้กู้

ลายเซ็นพยาน
นายพยาน ต้องเซ็น

นายพยาน ต้องเซ็น
000xxxx

ลายเซ็นพยาน
นายผู้กู้ เพื�อนรกั

ลายเซ็นผู้กู้ 

วตัถุประสงค์ ในการกู้
จํานวนเงินตัวเลข จํานวนเงินตัวหนังสอื

10210

xx

081 xxx xxxx02 xxx xxxx 02 xxx xxxx
xx,xxx.00
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xxx แจ้งวฒันะ ทุ่งสองห้อง หลักสี� กรงุเทพมหานคร

กรม/สนง. กรม/สนง.
เจ้าหน้าที�ธุรการชํานาญการ

000xxxxนายผู้กู้  เพื�อนรกั
/ /

เลือกประเภทสมาชิกทุกครั �งที�มีการยื�นกู้

เลือกประเภทการกู้
/



หมายเหตุ เอกสารประกอบการย่ืนกูสามญัทุกประเภทหามเจาะรู หามใชกระดาษ reuse  และหามใชนํายาลบคําผิดในคําขอกู 

เอกสารประกอบการย่ืนกู (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมทายสัญญา) 
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวที่มีรูปถายซึ่งทางราชการออกให ผูกู

2. สําเนาทะเบียนบาน ผูกู

3. ใบรับรองการจายเงินเดือน/สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองเซ็นรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือ

หัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา)
4. สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ผูกู

5. สําเนาสัญญาจางฉบับปจจุบัน *ยกเวน การกูในอัตรา 90% ของจํานวนหุน และ/หรือ

80% ของเงินฝากสหกรณ*
6. รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีธนาคาร(statement)ยอนหลัง 6 เดือน ธนาคารออกใหเทานั้น

*ยกเวน การกูในอัตรา 90% ของจํานวนหุน และ/หรือ 80% ของเงินฝากสหกรณ*
7. เอกสารอ่ืนๆ ตามเงินกูประเภทตางๆ (ดูเพ่ิมเติมทายสัญญา)

ความเห็นผูบังคับบัญชา (ยกเวนกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีอยูในสหกรณ) 

ขอรับรองวาถาใหเงินกูแกผูกูรายน้ีแลวจะหักเงินไดรายเดือนสงสหกรณได 

และผูขอกูไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง  

หรือมีพฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจํา 

ลงชื่อ……………………………………..…….…………. 

      (……...………………………….…………..………) 

ตําแหนง ...………………………………………………….. 

หมายเหตุ - ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูอํานวยการกอง/สํานัก/หัวหนาสวนราชการหรือเทียบเทาขึ้นไปแลวแตกรณี 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู 

ครั้งท่ี ……….…….…….. วันท่ี ……………..…………………     จํานวนท่ีอนุมัติ …………………………………………………. บาท 

สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ 

จํานวนเงินท่ีเห็นควรอนุมัติ ……………………………….…….……… บาท มีหุนและเงินฝากอยูในสหกรณ จํานวน ……………..………………………..……...………. บาท 

อัตราดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณปจจุบัน ………….….% ตอป ชําระคืน …………………………. งวดๆ ละ ……………………………………………….……..บาท/เดือน 

เงินคาหุนรายเดือน ………………….………….… บาท หักหน้ีสามัญเดิม ………………….…….…………..….. บาท  ดอกเบ้ีย ………….………………..…..……..………บาท 

หน้ีภาระคํ้าประกัน ………………………… บาท ดอกเบ้ีย ………………..……… บาท หน้ีอื่น …………..…………………………บาท ดอกเบ้ีย ………………………… บาท 

ระดมเงินฝากเพ่ิม ……………………………………………………………………………………………………………………………....……………………………..…………….………. บาท 

ประกันชีวิต .......................................................................บาท ประกันภัยผูคํ้า .............................................................................................................บาท 

คงเหลือจายจริง …………………………………………….……..บาท รอยละเงินไดรายเดือนคงเหลือหลังกู …………………………………..………………..…………% 

ลงชื่อ …………………………..…………… เจาหนาท่ีสหกรณ 

(……………………………………………) 

ลงชื่อ …………………………..……………. ผูจัดการ 

(……………………………………………) 

การรับเงินกู 

 รับเงินสดดวยตนเอง  โอนเขาบัญชี (ธนาคารกรุงไทยฯ)  รับเช็คดวยตนเอง        อื่นๆ ระบุ ............................................. 

ชื่อบัญชี …….……………………....……......….......... 

สาขา ………………………………....................……… 

เลขท่ีบัญชี ...………………………….……..............… 

 ลงชื่อ …………………..…………………… ผูรับเงินกู 

 (….....……..…………………………………) 

(ตองแจงความประสงคการรับเงิน และลงลายมือชื่อผูรับเงิน มิฉะนั้นจะไมไดรับเงินกู) 
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สําคัญ

 

สําคัญ

 

เซ็นช่ือ – นามสกลุ 

และใชตราประทับ 

ช่ือ-สกุล 

ตําแหนงเทานั้น 

/
นายผู้กู้  เพื�อนรกั

ให้ระบุสาขาธนาคารทุกที�ยื�นกู้
xxx x xxxxx x

ลายเซ็นผู้กู้
นายผู้กู้  เพื�อนรกั

***ผู้บังคับบัญชาต้องรบัรอง***



สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

สัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญ 

ขาพเจา (ผูมีรายชื่อเปนผูคํ้าประกันตามรายชื่อทายสัญญาฉบับนี้) ขอเขาเปนผูคํ้าประกันการกูยืมเงินของ (ชื่อผูกู) ...................................................................................................................... 

เลขที่สมาชิก ……………….สังกัด ………………….………………….…… ซ่ึงไดกูเงินสามัญจํานวน ……..………………………..…….. บาท (………………………………………………..……………………..……………) ดังตอไปนี ้

ขอ 1 ตามที่ (ชื่อผูกู) .............................................................................. สมาชิกสหกรณผูกูไดกูเงินจากสหกรณ ตามคําขอกูและสัญญากูเงินสามัญท่ี ………….……….. ลงวันท่ี ………………… 

เพ่ือนําไปใชในการ ........................................................................ ขาพเจายอมเขาคํ้าประกันการชําระหนี้ของผูกู โดยขอสัญญาวา ถาผูกูผิดนัดไมชําระหนี้ใหแกสหกรณหรือผูกูผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง

จนเปนเหตุใหสหกรณบอกเลิกสัญญากูยืมเงิน และเรียกใหผูกูชําระหนี้หรอืมีกรณอีื่นใด อันกระทําใหสหกรณผูใหกูไมไดรับชําระหนีต้ามสัญญากูยืมเงินดังกลาวแลวก็ดี หรือไมวาดวยประการใดๆ ผูคํ้า

ประกันยอมรับผิดชําระตนเงินที่ผูกูคางชําระแกสหกรณ รวมทั้งดอกเบ้ีย คาสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหนี้คางชําระตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ และคาเสียหายใดๆ ทั้งส้ิน ตาม

สัญญากูยืมเงินดังกลาว จนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถวน  

ขอ 2 กรณีผูกูไมชําระหนี้ และหรือผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญากูยืมเงินที่กลาวขางตนไมวาดวยเหตุใดๆ หรือวาผูกูลมละลายหรือตาย หรือกลายเปนบุคคลไรความสามารถ หรือสาบสูญหรือไป

เสียจากถิ่นที่อยู หรือหาตัวไมพบ หรือไมปรากฏวาไปอยูแหงใดในราชอาณาจักร หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทําใหสหกรณไมไดรับชําระหนี้ตามสัญญากูที่กลาวแลว ใหสหกรณเรียกใหผูคํ้าประกันชําระ

หนี้ตามสัญญากูนั้นไดทันที 

ขอ 3 การคํ้าประกันหนี้เงินกูยืมดังกลาวนี้ยอมผูกพันผูคํ้าประกันอยางสมบูรณ ทั้งนี้ผูคํ้าประกันขอยืนยันวาผูกูไมเปนบุคคลไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ และเขาทําสัญญา 

ที่กลาวแลวดวยความสําคัญผิดอยางใดๆ 

ขอ 4 ผูคํ้าประกันสัญญาวา ถาผูคํ้าประกันยายถิ่นฐานที่อยูจากภูมิลําเนาดังกลาวขางตนในสัญญานี้ ผูคํ้าประกันมีหนาที่แจงใหสหกรณทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผูคํ้าประกันจะตองรับผิด 

ในความเสียหายที่สหกรณไดรับเปนพฤติการณพิเศษอีกโสดหนึ่งดวย  

ขอ 5 หากผูคํ้าประกันพนจากการเปนสมาชิกภาพของสหกรณไมวาดวยเหตุใดก็ตาม ผูคํ้าประกันยังคงผูกพันตอหนี้คางชําระแกสหกรณไปจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้โดยส้ินเชิงครบถวน 

ขอ 6 ในการชําระหนี้แทนผูกูนั้น ผูคํ้าประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือหัวหนาหนวยงานของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ บําเหน็จ หรือเงิน

อื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูที่ถึงกําหนดจายใหแกผูคํ้าประกัน เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ใหแกสหกรณ ตามจํานวนที่สหกรณ ไดแจงใหหัก ตามภาระ

ผูกพันที่ผูคํ้าประกันมีอยูกับสหกรณ ทั้งนี้จนกวาภาระผูกพันในฐานะผูคํ้าประกันนั้นจะหมดส้ินไป โดยใหหักเงินใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนลําดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากร

และการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวา

ดวยการประกันสังคม เปนประจําทุกเดือน การแสดงเจตนายินยอมดังกลาว ผูคํ้าประกันจะไมถอนคืน เวนแตสหกรณใหความยินยอมเปนหนังสือ  

ขอ 7 เงินคาหุน เงินปนผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชนใดๆ ที่ผูคํ้าประกันจะไดรับจากสหกรณตามขอบังคับ หรือสหกรณจะไดรับมอบผลประโยชนจากการประกันชีวิตที่ 

ผูคํ้าประกันตกลงไวกับผูเอาประกัน ใหสหกรณนําไปหักชําระหนี้ตามสัญญาคํ้าประกันนี้ได 

ขอ 8 ในกรณีที่ผูคํ้าประกันทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตางๆ ในเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณไวเปนหลักฐาน เมื่อผูคํ้าประกันถึงแกความตาย นั้น ไมวาจะไดตั้งผูรับโอนประโยชนไว

กอนหนาหรือหลังจากที่ผูคํ้าประกันจะทําสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ ไมกระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้แตประการใด โดยใหผูรับโอนประโยชนชําระหนี้ตามสัญญานี้ใหครบถวนกอน  

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาคํ้าประกนันีแ้ลว จงึไดลงลายมือชือ่ไวเปนสําคัญตอหนาพยานในสัญญาคํ้าประกนัฉบับนี้ 

ช่ือ สังกัด ผูคํ้าประกัน – ลงลายมือช่ือ คํายินยอมคูสมรสผูคํ้าประกัน พยาน 

1. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ .................... ป 

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................ 

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก ......................... 

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ  

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา .............................................................. 

คูสมรสของ ................................................................... 

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมร 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ ................................. บาท 

2. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป 

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................ 

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก ......................... 

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ  

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา .............................................................. 

คูสมรสของ ..................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมรส 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ ................................... บาท 

3. ขาพเจา ............................................................................................. อายุ ................. ป 

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ............................................................ 

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก ......................... 

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ  

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา .............................................................. 

คูสมรสของ ..................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมรส 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ .................................... บาท 

. 4. ขาพเจา ................................................................................................ อายุ ..................... ป 

ตําแหนง ....................................................................... สังกัด (ท่ีรับเงินเดือน) ................................................................. 

อัตราเงินเดือน/คาจาง ..................................... บาท โทรศัพท ......................................เลขท่ีสมาชิก ............................... 

เปนสมาชิกสามัญ ขาราชการ ลูกจางประจํา ขาราชการบํานาญ พนักงานราชการ เจาหนาท่ีสหกรณ  

ลงช่ือ ...................................................... ผูคํ้าประกัน 

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

ขาพเจา .............................................................. 

คูสมรสของ ..................................................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาคํ้าประกันเงินกูสามัญได 

ลงช่ือ ...................................................... คูสมรส 

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

พยาน เลขท่ีสมาชิก .......................... 

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

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

(สําหรับเจาหนาที่)คํ้าผูกูมาแลว ........... ราย 

วงเงินคํ้าคงเหลือ .................................... บาท 

คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
กอนลงนามในสัญญาค้ําประกันตองอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมี

ความรูกอนจะทําสัญญาค้ําประกัน การที่ผูค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ จะตองรับผิดชอบตอสหกรณผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้ 

*** ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบเม่ือผูกูผิดนัดชําระหนี้ และตองรับผิดชดใชคาเสียหายและคาสินไหมอ่ืนๆ หากมีดวย 

หมายเหต ุ1. โปรดกรอกขอมูลใหครบถวนทุกขอความ 

2. หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบขูดลบ โดยเด็ดขาด 

3. การแกไขใหใชวิธีขีดฆาและลงลายมือชื่อกํากับ

4. ผูค้ําประกันลงนามเปนพยานไมได 

3/3 

สาํหรบัผู้คํ�าประกัน
นายผู้กู้  เพื�อนรกั

นายผู้กู้  เพื�อนรกั
วตัถุประสงค์ ในการกู้

000xxx กรม /สนง. จํานวนเงินตัวเลข จํานวนเงินตัวหนังสอื

*ให้กรอกข้อมูลผู้กู้ทุกครั �งที�มีการคํ�าประกัน*

นายผู้คํ�า รกัเพื�อน xx

xx,xxx.00 000xxxx

000xxxx
เจ้าหน้าที�การเงินชํานาญการ กรม/สนง.

081xxx xxxx

ลายเซ็นผู้คํ�า
นายผู้คํ �า  รกัเพื�อน

ลายเซ็นพยาน
/ นายพยาน ต้องเซ็น

ชื�อ-สกุลคู่สมรส ผู้คํ �า
นายผู้คํ �า  รกัเพื�อน

ลายเซ็นคู่สมรสผู้คํ�า
ชื�อ-สกุล คู่สมรส ผู้คํ �า 



สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

สัญญาจํานําเงินฝากออมทรัพยพิเศษ เพื่อคํ้าประกันเงินกูสามัญ 

สัญญากูเลขที่ .........../............. 

ลงวันที่ ................................................ 

ขาพเจา ................................................. สมาชิกเลขที่ ........................สังกัด ........................................ 

ไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด เปนเงินจํานวน .................................................... บาท 

(.............................................................................) ในการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด 

ตามสัญญาน้ี  ขาพเจาขอนําเอาเงินฝากสหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด ประเภทออมทรัพยพิเศษ 

ช่ือบัญชี ................................................... บัญชีเลขที่ .............................. เปนประกันเงินกูในครั้งน้ี ยอดเงินใน

บัญชี ณ วันที่ทําสัญญาเปนเงิน .............................บาท (..................................................................) โดยใชเปน 

หลักประกันสัญญาเงินกู ณ วันที่ทําสัญญาคํ้าประกันน้ี เปนเงินคํ้าประกันจริงจํานวน...........................บาท 

(.......................................................................) ทั้งน้ีต้ังแตวันที่ทําสัญญาเปนตนไปจนกวาจะมีการชําระเงินกู

เสร็จสมบูรณตามสัญญาน้ี 

ในกรณีที่หน้ีเงินกูมีอันถึงกําหนดสงคืนไมวากรณีใด ขาพเจายินยอมใหนําเงินฝากมาชําระหน้ี 

ตลอดจนคาดอกเบี้ยและคาใชจายอื่นๆ ที่คางอยูได 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

(ลงช่ือ) ............................................. ผูกู 

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

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

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

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

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

นายผู้กู้  เพื�อนรกั 000xxxx สนง.xxxxxxxx

ลายเซ็นผู้กู้  

นายผู้กู้  เพื�อนรกั

ลายเซ็นพยาน

นายพยาน  ต้องเซ็น

ลายเซ็นพยาน

นายพยาน  ต้องเซ็น

ตัวอย่าง



 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกูยืม “เงินกูสามัญสําหรับสมาชิกสามญั” 
1) ผูกู 

1.1) คําขอกูและสัญญากูเงินกรอกรายละเอียดครบถวน 

1.2) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการกู 

1.3) สําเนาทะเบียนบาน 

1.4) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือช่ือรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

1.5) รายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน) ยกเวนกรณีกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีกบัสหกรณ 

1.6) สัญญาจํานําเงินฝาก  

1.7) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

1.8) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส (ถามี) 
1.9) สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชีผูกู กรณีโอนเงินเขาบญัชี 

 
2) ผูคํ้าประกัน 

2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

2.5) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี) 
 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกูยืม “เงินกูสามัญสาํหรับสมาชิกสามัญซึ่งเปนพนกังานราชการ” 

1) ผูกู 
1.1) คําขอกูและสัญญากูเงินกรอกรายละเอียดครบถวน 

1.2) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการกู 

1.3) สําเนาทะเบียนบาน 

1.4) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

1.5) รายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร (statement) ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน) ยกเวนกรณีกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีกบัสหกรณ 

1.6) สัญญาจํานําเงินฝาก 

1.7) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

1.8) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส(ถามี) 
1.9) สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชีผูกู กรณีโอนเงินเขาบญัชี 

 
2) ผูคํ้าประกัน 

2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

2.5) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

2.6) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนขอกู ตามประกาศสหกรณฉบับท่ี 28/2557 

เอกสารประกอบใชรายการละ 1 ฉบับ และทุกฉบับตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาดวยปากกาสีนํ้าเงิน” 



 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู “เงินกูสามัญเพ่ือชําระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสนิเช่ือสวนบุคคล” 

1) ผูกู 
1.1) คําขอกูและสัญญากูเงินสามญัโครงการเงินกูสามัญเพ่ือชําระหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชือ่สวนบุคคล กรอกรายละเอียดครบถวน 

1.2) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการกู 

1.3) สําเนาทะเบียนบาน 

1.4) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

1.5) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

1.6) สัญญาจํานําเงินฝาก (กรณีใชเงินฝากคํ้าประกัน) 

1.7) หลักฐานใบแจงหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชือ่สวนบุคคลฉบับจริงเดือนลาสุด 

1.8) หนังสือ/บันทกึขอใหสหกรณชําระหนี้บัตรเครดิตฯ ระบุยอดเงินทีต่องการชาํระ  

1.9) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

1.10) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส(ถามี) 
 

2) ผูคํ้าประกัน 
2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

2.5) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

2.6) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี)  
 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู“โครงการเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก” 

1) ผูกู 
1.1) คําขอกูและสัญญากูเงินสามญัโครงการเงินกูสามัญเพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตรสมาชิก กรอกรายละเอียดครบถวน 

1.2) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการกู 

1.3) สําเนาทะเบียนบาน 

1.4) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

1.5) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

1.6) สัญญาจํานําเงินฝาก (กรณีใชเงินฝากคํ้าประกัน) 

1.7) หลักฐานทีแ่สดงวาไดเขารับการศึกษาในสถานศึกษา หรือแสดงวาอยูระหวางศึกษา  

1.8) หลักฐานเกี่ยวกับคาใชจายเพ่ือการศึกษา เชน ระเบียบการ หรือหลักฐานอื่นๆ  

1.9) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

1.10) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส(ถามี) 
1.11) สําเนาหนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชีผูกู กรณีโอนเงินเขาบญัชี 

 

2) ผูคํ้าประกัน 
2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

2.5) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

2.6) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู “เงินกูสามัญโครงการพิเศษเพ่ือซื้ออาวุธปน” 

1) ผูกู 



 

1.1) คําขอกูและสัญญากูเงินสามญัโครงการพิเศษเพ่ือซ้ืออาวุธปน กรอกรายละเอียดครบถวน 

1.2) สําเนาใบจองอาวธุปน 

1.3) สําเนาใบอนุญาตใหซ้ืออาวุธปน (แบบ ป.3) 

1.4) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการกู 

1.5) สําเนาทะเบียนบาน 

1.6) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

1.7) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

1.8) สัญญาจํานําเงินฝาก (กรณีใชเงินฝากคํ้าประกัน) 

1.9) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

1.10) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส(ถามี) 
 
2) ผูคํ้าประกัน 

2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจรงิโดยฝายการเงิน หรอืหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

2.5) สําเนาใบเปล่ียนชือ่หรอืชื่อสกุล (ถามี) 

2.6) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี) 
 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู “เงินกูสามัญเพ่ือซื้อรถจักรยานยนต” 

1) ผูกู 
1.1) คําขอกูและสัญญากูสามญัเพ่ือซ้ือรถจกัรยานยนต 

1.2) ใบจองรถจักรยานยนตตามแบบที่สหกรณ กําหนด 

1.3) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการกู 

1.4) สําเนาทะเบียนบาน  

1.5) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด ของสมาชิกผูกูและผูคํ้าประกัน (ตองลงลายมือชือ่รับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหัวหนางาน หรอื

ผูบังคับบัญชา) 

1.6) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

1.7) สัญญาจํานําเงินฝาก (กรณีใชเงินฝากคํ้าประกัน) 

1.8) สัญญาคํ้าประกนัเงินกู (กรณีสมาชิกคํ้าประกัน) 

1.9) หลักฐานอืน่ๆ เชน สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) /สําเนาทะเบยีนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส(ถามี) 

1.10) เอกสารอื่นตามที่สหกรณกําหนด 

 

2). ผูคํ้าประกัน 
2.1) สําเนาบัตรประจําตวัประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมเีลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วนัที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรอื สลิปเงินเดอืน เดือนลาสุด ของสมาชิกผูกูและผูคํ้าประกัน (ตองลงลายมือชือ่รับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหัวหนางาน หรอื

ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาสญัญาจางฉบับปจจบุัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

2.5) หลักฐานอืน่ๆ เชน สําเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถามี) /สําเนาทะเบยีนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี) 

2.6) เอกสารอื่นตามที่สหกรณกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู “สามัญโครงการพิเศษสําหรับสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ” 

1) ผูกู 
1.1.) คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญโครงการพิเศษสําหรับสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และภัยอื่นๆ ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 

1.2.) สัญญาคํ้าประกันเงินกูฯ (กรณีสมาชิกคํ้าประกัน) 

1.3.) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมีเลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วันที่ย่ืนประกอบการกู 

1.4.) สําเนาทะเบียนบานผูกู และผูคํ้าประกัน 

1.5.) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือนเดือนลาสุด (ตองมีลายมือชื่อรับรองจริงโดย ฝายการเงิน หรือหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา ของผูกู และผูคํ้าประกัน) 

1.6.) รายการเคล่ือนไหวทางบัญชีธนาคาร (STATEMENT) ยอนหลัง 6 เดือน (บัญชีเงินเดือน) ยกเวนกรณีกูไมเกินหุนหรือเงินฝากท่ีมีกับสหกรณ 

1.7.) สัญญาจํานําเงินฝาก (กรณีใชเงินฝากคํ้าประกัน) 

1.8.) สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชีผูกู กรณีโอนเงินเขาบัญชี 

1.9.) หนังสือรับรองการประสบภัยของสวนราชการ (จาก อบต. หรือกํานัน หรือผูใหญบาน) (ถามี) 

1.10.) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพยสิน (ถามี) 

1.11.) หลักฐานอื่น เชน สําเนาใบเปล่ียนชื่อ - สกุล (ถามี) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูกูและคูสมรส(ถามี) 

1.12.) สัญญากูเงินตามโครงการนี้ไมนับรวมกับสัญญาเงินกูสามัญตามวัตถุประสงคอื่น 

1.13.) สมาชิกผูกูเงินตามโครงการนี้ไปแลว หากผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ สหกรณจะปรับอัตราดอกเบ้ียเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูปกติทันที 

1.14.) หนังสือประเมินมูลคาความเสียหายและใบเสนอประมาณการราคาซอมแซมพรอมรายละเอียดในการปรับปรุงกอสรางซอมแซม 

 
2) ผูคํ้าประกัน 

2.1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐที่มีรูปถายซ่ึงทางราชการออกใหโดยตองมีเลข 13 หลัก และไมหมดอายุ ณ วันที่ย่ืนประกอบการคํ้า 

2.2) สําเนาทะเบียนบาน 

2.3) ใบรับรองการจายเงินเดือน หรือ สลิปเงินเดือน เดือนลาสุด (ตองลงลายมือชื่อรับรองจริงโดยฝายการเงิน หรือหัวหนางาน/ผูบังคับบัญชา) 

2.4) สําเนาสัญญาจางฉบับปจจุบัน (เฉพาะพนักงานราชการ) 

2.5) สําเนาใบเปล่ียนชื่อหรือชื่อสกุล (ถามี) 

2.6) สําเนาทะเบียนสมรสลงลายมือชื่อผูคํ้าและคูสมรส(ถามี) 
 
 

   
 




