
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
  

   
  

 
 
 

        
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

ค าขอกู้เงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
โครงการสินเชื่อเพื่อช าระหนี้กรุงไทยธนวัฏ 

        เขียนที.่................................................................
           วันที.่........................................................................... 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด 

 ข้าพเจ้า...................................................……........…..........สมาชิกเลขทะเบียน...........................อายุ……...........ปี 
เป็น   ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า    พนักงานราชการ    อ่ืนๆ ............................................................................ 
ต าแหน่ง................…………….........................สังกัด............................................................เงินเดือน.............................บาท  
ที่อยู่เลขที่...................หมู่ที.่.…....ต าบล/แขวง...……........……...…......อ าเภอ/เขต........…............… จังหวัด……………….…….. 
โทรศัพท.์..........................................ข้าพเจ้า   ไม่มีคู่สมรส   มีคู่สมรส  

1.  ข้าพเจ้าขอกูโ้ครงการสินเชื่อเพ่ือช าระหนี้กรุงไทยธนวัฏ  
จ านวน...…………........………บาท  (.....................................................................................................................)    
2.  เพ่ือช าระหนี้กรุงไทยธนวัฏ  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จ านวนเงินที่ขอกู้เงิน .......................................................  วนัที่ ......................................................................... 
ยอดหนี้คงเหลือ  ..........................................  บาท (........................................................................................................) 

3. ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชิกค้ าประกันเป็นหลักประกัน จ านวน ............. คน ได้แก่ 
3.1 นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 

เลขทะเบียน....................…..... ต าแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศัพท์.................................................. 

3.2 นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ต าแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศัพท์.................................................. 

3.3 นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ต าแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศัพท์.................................................. 

3.4 นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ต าแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศัพท์.................................................. 

3.5 นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ต าแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศัพท์.................................................. 
 
 
 

/ 4.  ข้าพเจ้า....... 
 
 

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

       แบบ พธ.1/2563 
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           4.  ข้าพเจ้าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามท่ีสหกรณ์ก าหนดให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
ภายในวันสิ้นเดือน แบบธนาคาร  ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ……………..…..…………..บาท   จ านวน…..……….งวด 

5.  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ช าระหนี้กรุงไทยธนวัฏ และขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัย
ต่าง ๆ และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประการ    

 
 
               ลงช่ือ   ..................………..................................  ผู้ขอกู้            

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบค าขอกู ้
1. สลิปเงินเดือน 
2. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  ของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน 
3. หลักฐานสินเช่ือกรุงไทยธนวัฏ 

    ความเห็นเจ้าหน้าที่     
          ได้วิเคราะหค์ าขอกู้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขต่าง ๆ แล้ว  สมาชิกผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจาก
หักช าระหนี้แล้วเพียงพอให้หักช าระหนี้เงินกู้ตามโครงการนี้ได้
ตลอดอายสุัญญา   
เห็นสมควรอนุมัติให้กูจ้ านวน ............................................บาท 

   ลงช่ือ........................................................  เจ้าหน้าท่ีฝา่ยสินเชื่อ 
          (.....................................................) 

เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา 

 ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
       (........................................................) 

ลงช่ือ.........................................................ผู้จัดการ 
       (.......................................................) 
 

      ความเห็นของผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

  อนุมัติให้กู้จ านวนเงิน............................................บาท 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงนิกู้ วันท่ี ............................. 

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



 
       

 

  

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
หนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 

โครงการสินเชื่อเพื่อช าระหนี้กรุงไทยธนวัฏ 

                    เขียนที่...................................................... 
                  วันที…่………………………………………............................ 

 ข้าพเจ้า...........................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................อายุ…..........…...........ปี 
ต าแหน่ง…………………………………………….....สังกัด………………….........................……….……….อยู่บ้านเลขที่………………..…..…..……. 
ถนน................................ต าบล/แขวง..…........................อ าเภอ/เขต.....…….................จังหวัด......................................…………….. 
ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
   ข้อ  1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน..............................บาท (.................................................................) 
เพื่อช าระหนี้กรุงไทยธนวัฏและข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวถูกต้องแล้ว 
             ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี  ให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุก
เดือนภายในวันสิ้นเดือน  แบบธนาคาร  งวดละ ………….…..บาท (……………………………………………………) รวม ............. งวด   
ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
   ข้อ  3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในค าขอกู้เท่านั้น 
             ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ ตามจ านวนเงินงวดช าระหนี้ตามข้อ 2. และข้อ  5. 
   ข้อ 5. หากข้าพเจ้าขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสหกรณ์ หรือพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดโดยไม่มี
เงินบ านาญ  หรือผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี  หรือถูกเรียกคืนเงินกู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้ รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอัน
ถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  ข้าพเจ้าจะช าระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ตามข้อ  2. 
       ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงิน
บ านาญ  เงินบ าเหน็จ  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือ
เงินอื่นใดที่สหกรณ์ และหน่วยงานต้นสังกัดจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นได้ทันที 
     ข้อ 6. เพือ่เป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าวในข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมใช้มูลค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนี้ และ
มูลค่าหุ้น ที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น ให้สหกรณ์ใช้วิธีหักกลบลบหนี้เต็มจ านวนกับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายให้ข้าพเจ้าได้ก่อนทันที  
           ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
                      ลงชื่อ ................................................... ผู้กู้ 
               (........…………………………………….)  

       ลงชื่อ ....................................................พยาน 
                   (..................................................) 

                          ต าแหน่ง.................................................สมาชิกเลขทะเบียน......... 
 
.............                           ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าทีส่หกรณ์/ผู้เขียน 

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

        แบบ พธ.2/2563 

 

หมายเหตุ 
1. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จะเป็นผู้กรอกรายละเอียดในหนังสือกู้  
    เงินกู้สามัญ 
2. ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดหรือสมาชิกใน 
    หน่วยงานเป็นพยานลายมือช่ือผู้กู้ ยกเว้นผู้ค้ าประกัน 
   เป็นพยานไม่ได้ 
3. เงินกู้ตามหนังสือกู้นี้อาจมผีลผกูพันให้คู่สมรสเป็น ลูกหนี ้
   ร่วมกันกับผู้กู้ตาม ม.1490 ประมวลกฎหมายแพ่งและ     
   พาณิชย ์
 

เลขที่…........../..............

....... 

 



            

 

 

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
หนังสือค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 

โครงการสินเชื่อเพื่อช าระหนี้กรุงไทยธนวัฏ 
                    เขียนที่.................................................................... 
                    วันที่..................................................................…................. 

 ข้าพเจ้า.................................………........................................………………....  สมาชิกเลขทะเบียน…….......…....... อายุ…...........ปี   
เลขประจ าตัวประชาชน .....................................................................  ปรากฏตามส าเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี้  
อาชีพ   ข้าราชการ       พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจ า    ผู้รับบ านาญ    อื่น ๆ (ระบุ)................................................ 
ต าแหน่ง................................................เงินเดือน..............................บาท ชื่อหน่วยงาน................................................................................ 
ที่ตั้งหน่วยงาน เลขที่..................... ถนน............................อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด........................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............หมู่ที่............ถนน..............................ต าบล/แขวง……….......…...........อ าเภอ/เขต…..…………….........……
จังหวัด….…………...………....โทรศัพท์……….……..………....ขอให้สัญญาไว้กับสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้ า
ประกันเงินกู้ฉบับนี้เรียกว่า “สหกรณ์”  โดยมีข้อตกลงดังนี้ 
 ข้อ  1.  ตามที่ นาย/นาง/น.ส. ....................................................................(ต่อไปเรียกว่า “ผู้กู้”) กู้เงินจากสหกรณ์และได้รับเงินกู้
จ านวน.................…...................บาท  (………………………………………………………………) ไปเรียบร้อยแล้ว  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี 
ก าหนดช าระคืนเป็นงวด ๆ ละ.................…...............บาท  (……………………………………………………….…) รวมทั้งหมด.....................งวด   
ในแต่ละงวดต้องช าระภายในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน เริ่มช าระงวดแรกภายในวันที่ ................เดือน..........................พ.ศ. ...........โดยมี
หนังสือกู้เงิน เลขที่……..…/……....ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. เป็นหลักฐานการกู้  ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบ
รายละเอียดการกู้เงินระหว่างสหกรณ์กับผู้กู้ทั้งหมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้ าประกันหนี้ดังกล่าว 
 ข้อ  2.  ถ้าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ต่อสหกรณ์ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี้แทนส าหรับหนี้เงินกู้ตาม ข้อ 1.  จ านวนที่ค้างช าระรวมทั้ง
ดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้      

       ข้อ  3. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ให้สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้า ณ บ้านเลขที่................หมู่ที่............ถนน.......................... 
ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์................................. 
หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง 
 ข้อ   4.  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ข้าพเจ้าไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าว ณ 
สถานที่ตาม ข้อ 3.  ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใด ๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้าพเจ้า 

ข้อ  5. เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้ กู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน  เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ หรือเงินได้อื่น ๆ หักเงินได้ดังกล่าวของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์รวมทั้งยิน ยอมให้
สหกรณ์ใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินใด ๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ ได้แก่ เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน  เงินฝากและเงินอื่น ๆ ซึ่ง
อยู่ในการครอบครองของสหกรณ์ไว้เพื่อรอการช าระหนี้  หรือเพื่อใช้ช าระหนี้แทนผู้กู้ 
 ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถด าเนินการให้หน่วยงานหักเงินช าระหนี้แทนลูกหนี้ได้ตามข้อ 5. ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหักเงินได้ไม่
ครบจ านวนที่ต้องช าระ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะน าเงินมาช าระหนี้ให้สหกรณ์ภายในเวลาที่สหกรณ์ก าหนด 
    การท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ข้าพเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็นผู้ค้ าประกัน ทราบและเข้าใจดีแล้วว่าต้อง
รับผิดต่อสหกรณ์ในฐานะเป็นผู้ค้ าประกันถ้าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมกับพยานไว้เป็นหลักฐาน 
 
                                                ลงชื่อ   ...........................................ผู้ค้ าประกัน 

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

                                                 ลงชื่อ   ..........................................พยาน 
                                         (.........................................) 

                                                                ต าแหน่ง.............................................. สมาชิกเลขทะเบียน............... 

         แบบ พธ.3/2563 

 เลขที่…........../..............

....... 

 

หมายเหตุ 
1. โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ยกเว้นไม่ต้องลงวันท่ีและ 
    ไม่ต้องกรอกความในข้อ 1.  
2. ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดหรือสมาชิกในหน่วยงาน              
   ลงลายมือชื่อพยานผู้ค้ าประกัน (ห้ามผู้กู้เป็นพยานผู้ค้ าประกัน) 
3. สหกรณ์จะเก็บรักษาหนังสือค้ าประกันไว้ 1 ฉบับและมอบให้ผู้ค้ า 
   ประกันเก็บไว้ 1 ฉบับ 


