แบบ ส.1/2558
เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สลิปเงินเดือน
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (รับรอง
สาเนาถูกต้ อง)
3. เอกสารอื่น ๆ ตามวัตถุประสงค์ในการกู้

สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
คาขอกู้เงินกู้สามัญ

รับที่............................................
วันที่............/................/..............
เวลา...........................................

เขียนที่.................................................................
วันที่............................................................................

เรี ยน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด

ข้ าพเจ้ า...................................................……........…..........สมาชิกเลขทะเบียน...........................อายุ……...........ปี
เป็ น  ข้ าราชการ  ลูกจ้ างประจา  พนักงานราชการ  อื่นๆ ......................................... ตาแหน่ง................……………
.........................สังกัด............................................................เงินเดือน.........................บาท ที่อยูเ่ ลขที่...................หมูท่ ี่..…....
ตาบล/แขวง...…….........……...…......อาเภอ/เขต........…..........……………..........จังหวัด……………….……..........................
โทรศัพท์...........................................ข้ าพเจ้ า  ไม่มีคสู่ มรส  มีคสู่ มรส
1. ข้ าพเจ้ าขอกู้
 เงินกู้สามัญ จานวน...…………………..บาท (.............................................................................................)
 เงินกู้สามัญ (ไม่เกินมูลค่าหุ้น) จานวน...…………………..บาท (....................................................................)
2. เพือ่ นาไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ ดังนี ้
2.1 เพื่อการใช้ จ่ายในครัวเรื อนอย่างหนึง่ อย่างใดหรื อหลายอย่าง ได้ แก่
 (1) จัดการเกี่ยวกับบ้ านที่อยูอ่ าศัย
 (2) จัดหาสิง่ จาเป็ นสาหรับครอบครัว
 (3) อุปการะเลี ้ยงดูบตุ รและบุคคลภายในครอบครัว
 (4) รักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว
 (5) การศึกษาบุตร
 (6) ปลดเปลื ้องหนี ้สินของครัวเรื อน
 (7) ลงทุนประกอบอาชีพร่วมกับคูส่ มรส
ให้ แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามวัตถุประสงค์ ท่ ขี อกู้ด้วย
2.2 เพื่อชาระหนี ้สหกรณ์ จานวน.........................สัญญา คือ
หนังสือกู้ที่..............................ลงวันที.่ ............…………...............งวดที.่ .............ต้ นเงิน.………….......................บาท
หนังสือกู้ที่..............................ลงวันที.่ ........................…………...งวดที.่ .............ต้ นเงิน.....…..............................บาท
3. ข้ าพเจ้ าขอเสนอหลักประกัน ดังนี ้
 3.1 สมาชิกค ้าประกันและทาประกันกับบริ ษัทประกัน ดังนี ้
 กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวติ จากัด (มหาชน) และเสนอสมาชิกผู้ค ้าประกัน จานวน ......... คน ตามข้ อ 3.2
 บริ ษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน) และเสนอสมาชิกผู้ค ้าประกัน จานวน ............คน ตามข้ อ 3.2
 บริ ษัท เอไอเอ จากัด และเสนอสมาชิกผู้ค ้าประกัน จานวน ............คน ตามข้ อ 3.2
 3.2 สมาชิกค ้าประกัน ได้ แก่
(1) ชื่อ….................................................................เลขทะเบียน...........…...... ตาแหน่ง...................................
สังกัด................................................................. เงินเดือน…….........…...........บาท โทรศัพท์....................................................
(2) ชื่อ….................................................................เลขทะเบียน...........…...... ตาแหน่ง...................................
สังกัด................................................................. เงินเดือน…….........…...........บาท โทรศัพท์....................................................
(3) ชื่อ….................................................................เลขทะเบียน...........…...... ตาแหน่ง...................................
สังกัด................................................................. เงินเดือน…….........…...........บาท โทรศัพท์....................................................

(4)ชื่อ….................................................................เลขทะเบียน...........…...... ตำแหน่ง...................................
สังกัด................................................................. เงินเดือน…….........…...........บำท โทรศัพท์...................................................
(5)ชื่อ….................................................................เลขทะเบียน...........…...... ตำแหน่ง....................................
สังกัด................................................................. เงินเดือน…….........…...........บำท โทรศัพท์...................................................
 3.3 อสังหำริ มทรัพย์ หรื อเงินฝำกในสหกรณ์ ดังนี ้...................................................................................................
……...........................................................................................................................................................................................
4. ข้ ำพเจ้ ำจะส่งคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตรำตำมทีส่ หกรณ์กำหนดให้ แก่สหกรณ์เป็ นงวดรำยเดือนทุกเดือนภำยใน
วันสิ ้นเดือน ดังนี ้
 แบบสหกรณ์ ต้ นเงิน (ยังไม่รวมดอกเบี ้ย) เท่ำกันทุกงวด ๆ ละ…………….……….บำท จำนวน……..….…งวด
 แบบธนำคำร ต้ นเงินและดอกเบี ้ยเท่ำกันทุกงวด ๆ ละ……………..…..…………..บำท จำนวน…..……….งวด
5. ข้ ำพเจ้ ำต้ องถือหุ้นเพิม่ ตำมสัดส่วนของวงเงินกู้ จำนวนเงิน..................................บำท และประสงค์จะชำระค่ำหุ้น ดังนี ้
 ครัง้ เดียวโดยให้ สหกรณ์หกั จำกเงินกู้
 ผ่อนชำระ 12 งวด (เดือน) เป็ นจำนวนเงิน งวดละ......................................บำท โดยข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ หน่วยงำน
ต้ นสังกัดหักเงินเดือน หรื อเงินบำนำญชำระค่ำหุ้น
6. ข้ ำพเจ้ ำขอทำแผนกำรชำระหนี ้ ดังนี ้ (สำหรับผู้ก้ เู งินที่มีอำยุ 55 ปี ขึน้ ไป)
 เงินบำนำญ เดือนละ…………………….....บำท  บำเหน็จรำยเดือนๆ ละ ......…………..................บำท
 เงินบำเหน็จตกทอด (หักส่วนที่ได้ รับไปแล้ ว)……….………………….......บำท
7. ข้ ำพเจ้ ำประสงค์ขอรับเงินกู้โดย  เงินสด  โอนเข้ ำบัญชีเงินฝำกสหกรณ์เลขที่………………………………………
ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำไม่อยูใ่ นระหว่ำงกำรสอบสวนทำงวินยั ต่ำง ๆ และข้ ำพเจ้ ำยินยอมปฏิบตั ิตำมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่สหกรณ์กำหนดทุกประกำร
ลงชื่อ ..................……….................................. ผู้ขอกู้
(……………………………….……………)
* ผู้ก้ ูต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรที่หน่ วยงำนรำชกำรออกให้ พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ องด้ วย*
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
ได้ วิเคราะห์คาขอกู้ถกู ต้ องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขต่าง ๆ แล้ ว เห็นสมควร
อนุมตั ิให้ ก้ จู านวนเงิน ...................................................บาท
หักชาระ (ณ วันที่วิเคราะห์ข้อมูล)
หนี ้เดิม..................................................................บาท
ซื ้อหุ้นเพิ่ม..............%.............................................บาท
เบี ้ยประกัน............................................................บาท
เงินสดคงเหลือ....................................................บาท
ลงชื่อ................................................. เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายสินเชื่อ

ความเห็นของผู้มีอานาจพิจารณา

 อนุมตั ใิ ห้ ก้ จู านวนเงิน............................................บาท
 ไม่อนุมตั ิเพราะ...................................................................
.............................................................................................
............................................................................................
ลงชื่อ.....................................................ผู้จดั การ
(....................................................)
แบบ ส.2/2558

ลงชื่อ...................................................กรรมการเงินกู้สามัญ
เลขที่…........../..............
(....................................................)
สหกรณ์
ข
้
า
ราชการสหกรณ์
จ
ากั
ด
ลงชื่อ................................................หัวหน้ าหน้ าที่ฝ่ายสินเชื่อ
(.....................................................)
(.....................................................)

หนังสื อกู้เงินกู้สามัญ

.......

แบบ ส.2/2558
สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
หนังสือกู้เงินกู้สามัญ

เลขที่…........../..............
.......

เขียนที่.......................................................
วันที…
่ ……………………………………….................
ข้ าพเจ้ า....................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...............................อายุ…..........…...........ปี
ตาแหน่ง……………………………………………..สังกัด………………………………….อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……………..……..…….
ถนน................................ตาบล/แขวง..…........................อาเภอ/เขต.....…….................จังหวัด..............................……………..
ขอทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ซึง่ ต่อไปนี ้ในหนังสือนี ้เรี ยกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน....................................บาท (.................................................................)
และข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้จานวนดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะส่งคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ……………ต่อปี ให้ แก่สหกรณ์เป็ นงวดรายเดือน
ทุกเดือนภายในวันสิ ้นเดือน แบบ……………...งวดละ ………….…..บาท (……………………………………………………)
รวม ……....................งวด ตังแต่
้ เดือนถัดจากเดือนที่ได้ รับเงินกู้สามัญเป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น
ในกรณีที่มเี หตุจาเป็ นที่สหกรณ์จะต้ องเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้แล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์เปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ยได้ ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทังนี
้ ้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ า
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ในคาขอกู้เท่านัน้
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของข้ าพเจ้ าหักเงินได้ รายเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากหน่วยงาน
ต้ นสังกัดส่งชาระหนี ้ให้ สหกรณ์ ตามจานวนเงินงวดชาระหนี ้ตามข้ อ 2. และข้ อ 5.
ข้ อ 5. หากข้ าพเจ้ าขาดสมาชิกภาพตามข้ อบังคับของสหกรณ์ หรือพ้ นจากตาแหน่งหน้ าทีใ่ นหน่วยงานต้ นสังกัดโดยไม่มีเงิน
บานาญ หรื อผิดสัญญานี ้ข้ อหนึง่ ข้ อใดก็ดี หรื อถูกเรี ยกคืนเงินกู้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถือว่าเงินกู้ที่ได้ รับไปจากสหกรณ์นี ้เป็ นอันถึงกาหนด
ส่งคืนโดยสิ ้นเชิง ข้ าพเจ้ าจะชาระทังต้
้ นเงินและดอกเบี ้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้ ตามข้ อ 2.
ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การชาระหนี ้สินให้ เสร็ จสิ ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินเดือน เงินบานาญ
เงินบาเหน็จ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เงินค่าหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน หรื อเงินอื่นใดที่สหกรณ์
และหน่วยงานต้ นสังกัดจะพึงจ่ายให้ แก่ข้าพเจ้ า หักเงินดังกล่าวชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้นได้ ทนั ที
ข้ อ 6. เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ดงั กล่าวในข้ อ 1. ข้ าพเจ้ ายินยอมใช้ มลู ค่าหุ้นของข้ าพเจ้ าที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ขณะนี ้ และมูลค่าหุ้น
ที่จะมีขึ ้นในอนาคตนัน้ ให้ สหกรณ์ใช้ วิธีหกั กลบลบหนี ้เต็มจานวนกับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายให้ ข้าพเจ้ าได้ ก่อนทันที
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความในหนังสือกู้นี ้โดยตลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน
หมายเหตุ
1. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์จะเป็ นผู้กรอกรายละเอียดในหนังสือกู้
เงินกู้สามัญ
2. ให้ ผ้ ปู ระสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัดหรื อสมาชิกใน
หน่วยงานเป็ นพยานลายมือชื่อผู้ก้ ู ยกเว้ นผู้คา้ ประกัน
เป็ นพยานไม่ ได้
3. เงินกู้ตามหนังสือกู้นี ้อาจมีผลผูกพันให้ คสู่ มรสเป็ น ลูกหนี ้
ร่ วมกันกับผู้ก้ ตู าม ม.1490 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลงชื่อ ...............................................................ผู้ก้ ู
(……………………………………………)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(...............................................................)
ตาแหน่ง......................................................สมาชิกเลขทะเบียน.............
ลงชื่อ ........................................................เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์/ผู้เขียน
(.........................................................)

แบบ ส.2/2558
สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
หนังสือกู้เงินกู้สามัญ

เลขที่…........../..............
.......

เขียนที่.......................................................
วันที…
่ ……………………………………….................
ข้ าพเจ้ า....................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...............................อายุ…..........…...........ปี
ตาแหน่ง……………………………………………..สังกัด………………………………….อยูบ่ ้ านเลขที…
่ ……………..……..…….
ถนน................................ตาบล/แขวง..…........................อาเภอ/เขต.....…….................จังหวัด..............................……………..
ขอทาหนังสือกู้ให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด ซึง่ ต่อไปนี ้ในหนังสือนี ้เรี ยกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าได้ ก้ เู งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน....................................บาท (.................................................................)
และข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้จานวนดังกล่าวถูกต้ องแล้ ว
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะส่งคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ……………ต่อปี ให้ แก่สหกรณ์เป็ นงวดรายเดือน
ทุกเดือนภายในวันสิ ้นเดือน แบบ……………...งวดละ ………….…..บาท (……………………………………………………)
รวม ……....................งวด ตังแต่
้ เดือนถัดจากเดือนที่ได้ รับเงินกู้สามัญเป็ นต้ นไป จนกว่าจะชาระหนี ้เสร็ จสิ ้น
ในกรณีที่มเี หตุจาเป็ นที่สหกรณ์จะต้ องเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้แล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์เปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบี ้ยได้ ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทังนี
้ ้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบล่วงหน้ า
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้ ตามวัตถุประสงค์ในคาขอกู้เท่านัน้
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หน่วยงานต้ นสังกัดของข้ าพเจ้ าหักเงินได้ รายเดือนและเงินอื่น ๆ ที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากหน่วยงาน
ต้ นสังกัดส่งชาระหนี ้ให้ สหกรณ์ ตามจานวนเงินงวดชาระหนี ้ตามข้ อ 2. และข้ อ 5.
ข้ อ 5. หากข้ าพเจ้ าขาดสมาชิกภาพตามข้ อบังคับของสหกรณ์ หรือพ้ นจากตาแหน่งหน้ าทีใ่ นหน่วยงานต้ นสังกัดโดยไม่มีเงิน
บานาญ หรื อผิดสัญญานี ้ข้ อหนึง่ ข้ อใดก็ดี หรื อถูกเรี ยกคืนเงินกู้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ถือว่าเงินกู้ที่ได้ รับไปจากสหกรณ์นี ้เป็ นอันถึงกาหนด
ส่งคืนโดยสิ ้นเชิง ข้ าพเจ้ าจะชาระทังต้
้ นเงินและดอกเบี ้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้ ตามข้ อ 2.
ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การชาระหนี ้สินให้ เสร็ จสิ ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินเดือน เงินบานาญ
เงินบาเหน็จ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ เงินกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ เงินค่าหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน หรื อเงินอื่นใดที่สหกรณ์
และหน่วยงานต้ นสังกัดจะพึงจ่ายให้ แก่ข้าพเจ้ า หักเงินดังกล่าวชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้นได้ ทนั ที
ข้ อ 6. เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกู้ดงั กล่าวในข้ อ 1. ข้ าพเจ้ ายินยอมใช้ มลู ค่าหุ้นของข้ าพเจ้ าที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ขณะนี ้ และมูลค่าหุ้น
ที่จะมีขึ ้นในอนาคตนัน้ ให้ สหกรณ์ใช้ วิธีหกั กลบลบหนี ้เต็มจานวนกับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายให้ ข้าพเจ้ าได้ ก่อนทันที
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความในหนังสือกู้นี ้โดยตลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน
หมายเหตุ
1. เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์จะเป็ นผู้กรอกรายละเอียดในหนังสือกู้
เงินกู้สามัญ
2. ให้ ผ้ ปู ระสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัดหรื อสมาชิกใน
หน่วยงานเป็ นพยานลายมือชื่อผู้ก้ ู ยกเว้ นผู้คา้ ประกัน
เป็ นพยานไม่ ได้
3. เงินกู้ตามหนังสือกู้นี ้อาจมีผลผูกพันให้ คสู่ มรสเป็ น ลูกหนี ้
ร่ วมกันกับผู้ก้ ตู าม ม.1490 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ลงชื่อ ...............................................................ผู้ก้ ู
(……………………………………………)
ลงชื่อ ..............................................................พยาน
(...............................................................)
ตาแหน่ง......................................................สมาชิกเลขทะเบียน.............
ลงชื่อ ........................................................เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์/ผู้เขียน
(.........................................................)

แบบ ส.3/2558
เลขที่…........../..............
สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
หนังสือคา้ ประกันเงินกู้สามัญ
ข้ าพเจ้ า.................................………………………....

.......

เขียนที่....................................................................
วันที่..................................................................….................
สมาชิกเลขทะเบียน…….......…....... อายุ…...........ปี เลขประจาตัวประชาชน

-   -    - - ปรากฏตามสาเนาบัตรแนบท้ ายหนังสือนี ้ อาชีพ  ข้ าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้ างประจา
 ผู้รับบานาญ อื่น ๆ (ระบุ).................................................ตาแหน่ง...........................................................เงินเดือน...............................บาท
รายได้ อื่น....................บาท ชื่อหน่วยงาน.............................................................ที่ตงหน่
ั ้ วยงาน อาเภอ/เขต........................................................
จังหวัด...............................ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที่.....................หมู่ที่............ถนน...............................ตาบล/แขวง……….......…........................
อาเภอ/เขต…..…………….........……จังหวัด….…………...………....โทรศัพท์……….……..………....ขอให้ สญ
ั ญาไว้ กบั สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
จากัด ซึง่ ต่อไปนี ้ในหนังสือค ้าประกันเงินกู้ฉบับนี ้เรี ยกว่า “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดังนี ้
ข้ อ 1. ตามที่ นาย/นาง/น.ส. ....................................................................(ต่อไปเรี ยกว่า “ผู้ก้ ”ู ) กู้เงินจากสหกรณ์และได้ รับเงินกู้จานวน
.................…...................บาท (………………………………………………………………) ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ..............ต่อปี
กาหนดชาระคืนเป็ นงวด ๆ ละ.................…...............บาท (……………………………………………………….…) รวมทังหมด.....................งวด
้
ในแต่ละงวดต้ องชาระภายในวันสิ ้นเดือนของทุกเดือน เริ่ มชาระงวดแรกภายในวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...........โดยมีหนังสือกู้เงิน
เลขที่……..…/……....ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. เป็ นหลักฐานการกู้ ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่าง
สหกรณ์กบั ผู้ก้ ทู งหมดแล้
ั้
วและข้ าพเจ้ าตกลงเป็ นผู้ค ้าประกันหนี ้ดังกล่าว
ข้ อ 2. ถ้ าผู้ก้ ผู ิดนัดชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดชาระหนี ้แทนสาหรับหนี เ้ งินกู้ตาม ข้ อ 1. จานวนที่ค้างชาระรวมทังดอกเบี
้
้ยและ
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี ้รายนี ้
ข้ อ 3. เมื่อผู้ก้ ผู ิดนัดชาระหนี ้ ให้ สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้ า ณ บ้ านเลขที่....................หมู่ ที่.........ถนน......................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................................
หรื อตามที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งเปลี่ยนแปลงให้ สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้ อ 4. ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ข้าพเจ้ าไม่แจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้ มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตาม ข้ อ 3.
ข้ าพเจ้ ามิอาจปฏิเสธหรื อโต้ แย้ งใด ๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถงึ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้ าพเจ้ า
ข้ อ 5. เมื่อสหกรณ์ได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบว่า ข้ าพเจ้ าต้ องชาระหนี ้ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าที่
ผู้จ่ายเงินเดือน เงินบานาญ เงินบาเหน็จ หรื อเงินได้ อื่น ๆ หักเงินได้ ดงั กล่าวของข้ าพเจ้ าเพื่อส่ งต่อสหกรณ์รวมทังยิ
้ นยอมให้ สหกรณ์ใช้ สิทธิยดึ หน่วง
ทรัพย์สินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากสหกรณ์ ได้ แก่ เงินค่าหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากและเงินอื่น ๆ ซึง่ อยู่ในการครอบครองของสหกรณ์ไว้
เพื่อรอการชาระหนี ้ หรื อเพื่อใช้ ชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู
ข้ อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถดาเนินการให้ หน่วยงานหักเงินชาระหนี ้แทนลูกหนี ้ได้ ตามข้ อ 5. ไม่วา่ กรณีใด ๆ หรื อหักเงินได้ ไม่ครบ
จานวนที่ต้องชาระ ข้ าพเจ้ าตกลงว่าจะนาเงินมาชาระหนี ้ให้ สหกรณ์ภายในเวลาที่สหกรณ์กาหนด
การทาหนังสือค ้าประกันฉบับนี ้ข้ าพเจ้ าพิจารณาไตร่ ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็ น
หมายเหตุ
นผู้ค ้า วน ยกเว้ น
ผู้ค ้าประกันทราบและเข้ าใจดีแล้ วว่าต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ในฐานะเป็ นผู้ค ้าประกันถ้ าผู้ก้ ผู ิ ดนัด
1. โปรดกรอกข้ อมูลให้ ถกู ต้เป็องครบถ้
ชาระหนี ้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้ อมกับพยานไว้ เป็ นหลักฐาน
ไม่ต้องลงวันที่และไม่ต้องกรอกความในข้ อ 1.
2. ให้ ผ้ ปู ระสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัดหรื อ
สมาชิกในหน่วยงานลงลายมือชื่อพยาน
ผู้ค ้าประกัน (ห้ ามผู้ก้ ูเป็ นพยานผู้คา้ ประกัน)
3. สหกรณ์จะเก็บรักษาหนังสือค ้าประกันไว้ 1 ฉบับ
และมอบให้ ผ้ คู ้าประกันเก็บไว้ 1 ฉบับ

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ค ้าประกัน
(...............................................................)
ลงชื่อ ................................................................ พยาน
(..............................................................)
ตาแหน่ง................................................................สมาชิกเลขทะเบีย น...............

แบบ ส.3/2558
เลขที่…........../..............
สหกรณ์ ข้าราชการสหกรณ์ จากัด
หนังสือคา้ ประกันเงินกู้สามัญ
ข้ าพเจ้ า.................................………………………....

.......

เขียนที่....................................................................
วันที่..................................................................….................
สมาชิกเลขทะเบียน…….......…....... อายุ…...........ปี เลขประจาตัวประชาชน

-   -    - - ปรากฏตามสาเนาบัตรแนบท้ ายหนังสือนี ้ อาชีพ  ข้ าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้ างประจา
 ผู้รับบานาญ อื่น ๆ (ระบุ).................................................ตาแหน่ง...........................................................เงินเดือน...............................บาท
รายได้ อื่น....................บาท ชื่อหน่วยงาน.............................................................ที่ตงหน่
ั ้ วยงาน อาเภอ/เขต........................................................
จังหวัด...............................ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที่.....................หมู่ที่............ถนน...............................ตาบล/แขวง……….......…........................
อาเภอ/เขต…..…………….........……จังหวัด….…………...………....โทรศัพท์……….……..………....ขอให้ สญ
ั ญาไว้ กบั สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
จากัด ซึง่ ต่อไปนี ้ในหนังสือค ้าประกันเงินกู้ฉบับนี ้เรี ยกว่า “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดังนี ้
ข้ อ 1. ตามที่ นาย/นาง/น.ส. ....................................................................(ต่อไปเรี ยกว่า “ผู้ก้ ”ู ) กู้เงินจากสหกรณ์และได้ รับเงินกู้จานวน
.................…...................บาท (………………………………………………………………) ไปเรี ยบร้ อยแล้ ว อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ..............ต่อปี
กาหนดชาระคืนเป็ นงวด ๆ ละ.................…...............บาท (……………………………………………………….…) รวมทังหมด.....................งวด
้
ในแต่ละงวดต้ องชาระภายในวันสิ ้นเดือนของทุกเดือน เริ่ มชาระงวดแรกภายในวันที่................เดือน..........................พ.ศ. ...........โดยมีหนังสือกู้เงิน
เลขที่……..…/……....ลงวันที่............เดือน..........................พ.ศ. .................. เป็ นหลักฐานการกู้ ซึง่ ข้ าพเจ้ าได้ ทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่าง
สหกรณ์กบั ผู้ก้ ทู งหมดแล้
ั้
วและข้ าพเจ้ าตกลงเป็ นผู้ค ้าประกันหนี ้ดังกล่าว
ข้ อ 2. ถ้ าผู้ก้ ผู ิดนัดชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ ข้ าพเจ้ ายอมรับผิดชาระหนี ้แทนสาหรับหนี เ้ งินกู้ตาม ข้ อ 1. จานวนที่ค้างชาระรวมทังดอกเบี
้
้ยและ
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี ้รายนี ้
ข้ อ 3. เมื่อผู้ก้ ผู ิดนัดชาระหนี ้ ให้ สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้ า ณ บ้ านเลขที่....................หมู่ ที่.........ถนน......................................
ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.................................
หรื อตามที่ข้าพเจ้ าได้ แจ้ งเปลี่ยนแปลงให้ สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้ อ 4. ถ้ ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ข้าพเจ้ าไม่แจ้ งให้ สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้ มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตาม ข้ อ 3.
ข้ าพเจ้ ามิอาจปฏิเสธหรื อโต้ แย้ งใด ๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถงึ หรื อสหกรณ์ยงั ไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้ าพเจ้ า
ข้ อ 5. เมื่อสหกรณ์ได้ แจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบว่า ข้ าพเจ้ าต้ องชาระหนี ้ให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ู ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าที่
ผู้จ่ายเงินเดือน เงินบานาญ เงินบาเหน็จ หรื อเงินได้ อื่น ๆ หักเงินได้ ดงั กล่าวของข้ าพเจ้ าเพื่อส่ งต่อสหกรณ์รวมทังยิ
้ นยอมให้ สหกรณ์ใช้ สิทธิยดึ หน่วง
ทรัพย์สินใด ๆ ที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากสหกรณ์ ได้ แก่ เงินค่าหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝากและเงินอื่น ๆ ซึง่ อยู่ในการครอบครองของสหกรณ์ไว้
เพื่อรอการชาระหนี ้ หรื อเพื่อใช้ ชาระหนี ้แทนผู้ก้ ู
ข้ อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่สามารถดาเนินการให้ หน่วยงานหักเงินชาระหนี ้แทนลูกหนี ้ได้ ตามข้ อ 5. ไม่วา่ กรณีใด ๆ หรื อหักเงินได้ ไม่ครบ
จานวนที่ต้องชาระ ข้ าพเจ้ าตกลงว่าจะนาเงินมาชาระหนี ้ให้ สหกรณ์ภายในเวลาที่สหกรณ์กาหนด
การทาหนังสือค ้าประกันฉบับนี ้ข้ าพเจ้ าพิจารณาไตร่ ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็ น
หมายเหตุ
นผู้ค ้า วน ยกเว้ น
ผู้ค ้าประกันทราบและเข้ าใจดีแล้ วว่าต้ องรับผิดต่อสหกรณ์ในฐานะเป็ นผู้ค ้าประกันถ้ าผู้ก้ ผู ิ ดนัด
1. โปรดกรอกข้ อมูลให้ ถกู ต้เป็องครบถ้
ชาระหนี ้ ดังนัน้ เพื่อเป็ นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้ อมกับพยานไว้ เป็ นหลักฐาน
ไม่ต้องลงวันที่และไม่ต้องกรอกความในข้ อ 1.
2. ให้ ผ้ ปู ระสานงานสหกรณ์ประจาจังหวัดหรื อ
สมาชิกในหน่วยงานลงลายมือชื่อพยาน
ผู้ค ้าประกัน (ห้ ามผู้ก้ ูเป็ นพยานผู้คา้ ประกัน)
3. สหกรณ์จะเก็บรักษาหนังสือค ้าประกันไว้ 1 ฉบับ
และมอบให้ ผ้ คู ้าประกันเก็บไว้ 1 ฉบับ

ลงชื่อ ................................................................ ผู้ค ้าประกัน
(...............................................................)
ลงชื่อ ................................................................ พยาน
(..............................................................)
ตาแหน่ง................................................................สมาชิกเลขทะเบีย น...............

