
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

 
  

   
  

 
 
 

        
สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 

ค าขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อจัดซื้อยานพาหนะของสมาชิก 

        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.  ข้าพเจ้าขอกูเ้งินโครงการเงินกู้สามัญเพ่ือจัดซื้อยานพาหนะของสมาชิก ดังนี้ 
 รถยนต์ใหม่    จ านวน...…………........………บาท  (.................................................................................)    
 รถยนต์ใช้แล้ว   จ านวน...…………........………บาท  (.................................................................................)    
 รถจักรยานยนต์ใหม่   จ านวน...…………........………บาท  (.................................................................................)    
 เพ่ือปิดไฟแนนซ์   จ านวน...…………........………บาท  (.................................................................................)    

 2. ข้าพเจ้าขอเสนอสมาชิกค้ าประกันเป็นหลักประกัน จ านวน ............. คน ได้แก่ 
2.1 นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 

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

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

2.3 นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ต าแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงนิเดือน…….........….................บาท  โทรศัพท์.................................................. 

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

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

3.  ข้าพเจ้าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์ก าหนดให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
ภายในวันสิ้นเดือน แบบธนาคาร  ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ……………..…..…………..บาท จ านวน…..……….งวด 

4.  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยต่าง ๆ และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีสหกรณ์ก าหนดทุกประการ   

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

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

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

       แบบ สย.1/2564 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

   ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเช่ือ 
          (......................................................) 

เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา 

 ลงช่ือ....................................................หัวหน้าฝา่ยสินเช่ือ 
     (......................................................) 

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

      ความเห็นของผู้มีอ านาจพิจารณา 
 

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

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

ค าชี้แจงการขอกู้เงิน 
1. รถยนต์ใหม่  ราคา...…………........………บาท  (.................................................................................)   
เอกสารประกอบ   สลิปเงินเดือน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย  
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
    ใบเสนอราคาจากทางบริษัท ..................................................... 
    ใบจองรถยนต์จากทางบริษัท  ..................................................... 
2. รถยนต์ใช้แล้ว  ราคา ...…………........………บาท  (.................................................................................) 
เอกสารประกอบ   สลิปเงินเดือน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย  
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
    สัญญาซื้อขายรถยนต์   ราคากลาง ................................ บาท 
    ส าเนาหน้ารายการจดทะเบียน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ขาย พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
3. รถจักรยานยนต์ใหม่   ราคา...…………........………บาท  (.................................................................................) 
เอกสารประกอบ   สลิปเงินเดือน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย  
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
    ใบเสนอราคาจากทางบริษัท ..................................................... 
    ใบจองรถยนต์จากทางบริษัท  ..................................................... 
4. เพ่ือปิดไฟแนนซ์   จ านวน...…………........………บาท  (.................................................................................)   
เอกสารประกอบ   สลิปเงินเดือน 
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู้ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย  
    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ า พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วย 
    ส าเนาสัญญาการกู้เงิน และยอดเงินกู้คงเหลือล่าสุด 
    ส าเนาหน้ารายการจดทะเบียน 
หมายเหตุ : สมาชิกจะต้องส่งส าเนาหลักฐานทะเบียนรถที่ซ้ือโดยมีชื่อสมาชิกเป็นเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์                            
         ให้สหกรณ์ ฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันรับเงินกู้ 



       
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
                    หนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อยานพาหนะของสมาชิก 

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

 ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................อาย…ุ..........…...........ปี 
เลขประจ าตัวประชาชน ......................................................................... ปรากฏตามส าเนาบัตรที่แนบทา้ยหนังสือนี้ 
ต าแหน่ง…………………………………...........………….. สังกัด……………………......................……………. อยู่บ้านเลขที…่……………...……..…. 
ถนน.................................ต าบล/แขวง..….........................อ าเภอ/เขต..........…….................จังหวัด................................…..………….. 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้” ท าหนงัสือฉบับนี้ให้แก่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ส านักงานเลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดุสติ เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เป็นหลักฐานส าคัญดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ เปน็จ านวน..................................บาท (........................................................................) 
และผู้กู้ได้รบัเงินกู้จ านวนดังกลา่วถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2.  ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี  ให้แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
ภายในวันสิ้นเดือน  แบบธนาคาร  งวดละ …………............…..บาท (…………..…………………………………………) รวม ............. งวด   
ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

 ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว  ผู้กู้ยนิยอมใหผู้้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้
ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบลว่งหน้า 

 ข้อ 3. ผู้กู้สัญญาว่าจะน าเงินกูไ้ปใช้ตามวตัถุประสงค์ในค าขอกู้เท่านัน้ 
ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมให้หน่วยงานตน้สังกัดของผู้กู้หักเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ๆ ที่ผู้กู้พึงได้รับจากหน่วยงานตน้สงักัดส่งช าระ

หนี้ให้ผู้ให้กู้ ตามจ านวนเงนิงวดช าระหนี้ตามข้อ 2. และข้อ  6. 
    ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถด าเนินการให้หน่วยงานหักเงินช าระหนี้ได้ตามข้อ 2. ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหักเงินได้ไม่ครบ

จ านวนที่ต้องช าระ ผู้กู้ตกลงว่าจะน าเงนิมาช าระหนี้ให้ผู้ให้กู้ภายในเวลาทีผู่้ให้กู้ก าหนด 
 ข้อ 6. หากผู้กู้ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ หรือพ้นจากต าแหน่งหนา้ที่ในหนว่ยงานต้นสังกัดโดยไม่มีเงนิบ านาญ 

หรือเงินบ าเหน็จรายเดือน หรือผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือถูกเรียกคืนเงินกู้  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากผู้ให้กู้นี้เป็น
อันถึงก าหนดส่งคนืโดยสิ้นเชิง  ผู้กู้จะช าระทั้งตน้เงินและดอกเบี้ยในทนัทีโดยมพิักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ตามข้อ  2. 

    ถ้าผู้กู้ไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กลา่วในวรรคก่อน  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน เงินบ านาญ  
เงินบ าเหน็จ เงนิบ าเหน็จรายเดอืน หรือเงินได้อื่นๆ หักเงินได้ดังกล่าวของผู้กู้เพื่อส่งต่อผู้ให้กู้รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ใช้สิทธิยึดหน่วง 
ทรัพย์สินใด ๆ ทีผู่้กู้พึงได้รบัจากผู้ให้กู้ ได้แก่ เงินค่าหุ้น เงินปนัผล  เงินเฉลี่ยคืน เงนิฝากและเงนิอื่น ๆ  ซึ่งอยู่ในการครอบครองของ 
ผู้ให้กู้ไว้เพื่อช าระหนี้   

ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นีโ้ดยตลอดแล้วเห็นวา่ถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 
 

       ลงชื่อ ...............................................................ผู้กู้ 
     (…………….........………………………………)     

ลงชื่อ ..............................................................พยาน     ลงชื่อ ..............................................................พยาน 
       (...............................................................)               (...............................................................) 
ต าแหน่ง...................................................เลขทะเบียน...................   ต าแหน่ง.................................................เลขทะเบียน................... 

 
                  ลงชื่อ  ........................................................เจ้าหน้าทีส่หกรณ์/ผู้เขียน 

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

   

        แบบ สย.2/2564 

 

เลขที่…........../..................

... 

 

หมายเหตุ 
1. เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์จะเป็นผู้กรอกรายละเอียด ในหนังสือกู้เงินกู้สามัญ 
2. ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดหรือสมาชิก ในหน่วยงานเป็นพยานลายมือชื่อผู้กู้ ยกเว้นผู้ค้ าประกันเป็นพยานไม่ได้ 
3. เงินกู้ตามหนังสือกู้น้ีอาจมีผลผูกพันให้คู่สมรสเป็นลูกหน้ีร่วมกันกับผู้กู้ตาม ม.1490 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
 



    

สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด 
หนังสือค้ าประกันเงินกู้พิเศษเพื่อจัดซื้อยานพาหนะของสมาชิก 

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

 ข้าพเจ้า..........................................................................……………………….... สมาชิกเลขทะเบียน…….......…....... อายุ…...........ปี  

เลขประจ าตัวประชาชน ............................................. ปรากฏตามส าเนาบตัรแนบทา้ยหนังสือนี ้อาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ 
  ลูกจ้างประจ า    ผู้รับบ านาญ   อื่น ๆ (ระบุ)..................................................ต าแหน่ง......................................................................
เงินเดือน...............................บาท  ชื่อหน่วยงาน.............................................................ที่ตั้งหน่วยงาน อ าเภอ/เขต...................................... 
จังหวัด............................... ที่อยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที่.....................หมู่ที่............ถนน...............................ต าบล/แขวง……….......…................... 
อ าเภอ/เขต…..……………........……จังหวัด….…………...………....โทรศัพท์……….……..……....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้ าประกัน” ท าหนังสือฉบบันี ้
ไว้ให้แก่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ ากัด ส านักงานเลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” 
เป็นหลักฐานส าคัญ ดังนี ้

ข้อ  1.  ตามที่ นาย/นาง/น.ส. ..........................................................................................ซึ่งต่อไปเรียกว่า “ผู้กู้” กู้เงินจากผู้ให้กู้
และได้รับเงนิกู้จ านวน.................…................บาท  (..……………………………………….…………….………………) ไปเรียบร้อยแล้ว  อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ  3.50 ต่อปี ก าหนดช าระคืนเป็นงวด งวดละ..............….........บาท  (…………………..……….……..…………….) รวม ..................... งวด  
ในแต่ละงวดต้องช าระภายในวนัสิ้นเดือนของทุกเดือน โดยเร่ิมช าระงวดแรกตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงนิกู้เป็นตน้ไป จนกว่าจะช าระ
หนี้เสร็จสิ้นโดยมีหนังสือกู้เงิน เลขที่………..…/…….......ลงวันที่..........................................เป็นหลักฐานการกู้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียด
การกูเ้งินระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ทั้งหมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้ าประกนัหนี้ดังกลา่ว ในตน้เงนิทั้งสิน้ จ านวน...................................บาท 

ข้อ  2.  ถ้าผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ตอ่ผู้ให้กู้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดช าระหนี้ให้กับผู้ให้กูส้ าหรับหนี้เงินกู้ตาม ข้อ 1. จ านวนที่คา้งช าระ
รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้      

ข้อ  3.  เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ ให้ผู้ให้กู้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้า ณ บา้นเลขที่................หมู่ที่.........ถนน........................ 
ต าบล/แขวง.........................................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์............................... 
หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้ผู้ให้กู้ทราบภายหลงั 

ข้อ  4.  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ขา้พเจ้าไม่แจ้งให้ผู้ให้กู้ทราบ หากผู้ให้กู้ได้มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่
ตามข้อ 3.  ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใด ๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือผู้ให้กู้ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้าพเจา้ 

ข้อ  5. เมื่อผู้ให้กู้ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้เมื่อผู้กู้ไม่ช าระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคบับัญชา    
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงนิเดือน เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ เงินบ าเหน็จรายเดือน หรือเงินได้อื่น ๆ หักเงินได้ดังกล่าวของข้าพเจา้เพื่อส่งต่อผู้ให้กู้
รวมทั้งยินยอมให้ผู้ให้กู้ใช้สิทธิยดึหน่วงทรัพย์สนิใด ๆ ที่ข้าพเจา้พึงได้รับจากผู้ให้กู้ ได้แก่ เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงนิเฉลี่ยคืน เงนิฝากและเงิน
อื่น ๆ  ซึ่งอยู่ในการครอบครองของผู้ให้กู้ไว้เพื่อรอการช าระหนี ้ หรือเพื่อใช้ช าระหนี้เมื่อผู้กู้ไมช่ าระ 

ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถด าเนินการให้หน่วยงานหักเงินช าระหนี้ เมื่อผู้กู้ไม่ช าระหนีไ้ด้ตามข้อ 5. ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
หักเงินได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องช าระ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะน าเงินมาช าระหนี้ให้ผู้ให้กู้ภายในเวลาทีผู่้ให้กู้ก าหนด 

ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายและผู้ให้กู้มิได้ฟ้องร้องบังคับแก่ทายาท หรือกองมรดก หรือผู้สืบสิทธิ หรือผู้รับช่วงสิทธิหรือ 
หน้าที่ของผู้กู้ จนล่วงพน้ระยะเวลา 1 ปี นับแต่เมื่อผู้ให้กู้ได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของผู้กู้ ข้าพเจ้าก็จะไม่ยกเหตุคดีขาดอายุความนัน้ 
ขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับผู้ให้กู้ และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนี้จ านวนที่ผู้กู้ยังคงคา้งช าระอยู่กับผู้ให้กู้นั้นต่อไปจนครบถ้วนตามจ านวนทุกประการ 
                การท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้ข้าพเจ้าพจิารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็นผู้ค้ าประกัน ขา้พเจ้าทราบและ
เข้าใจดีแล้วว่าต้องรับผดิต่อผู้ให้กู้ในฐานะเป็นผู้ค้ าประกนัถ้าผู้กูผ้ิดนัดช าระหนี้ ดงันัน้ เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมกับพยานไว้ 
เป็นหลักฐาน 
                                        ลงชื่อ   ................................................................  ผู้ค้ าประกนั 

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

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

                                                            ต าแหน่ง..........................................................เลขทะเบียน.................... 

                                                                           ลงชื่อ  ................................................................. พยาน 
                                                                                     (..............................................................) 
                                                                          ต าแหน่ง..........................................................เลขทะเบียน..................... 

แบบ สย.3/2564 

 

หมายเหตุ 
1. โปรดกรอกข้อมลูให้ถูกต้องครบถ้วน ยกเว้น 
   ไม่ต้องลงวันท่ีและไม่ต้องกรอกความในข้อ 1.  
2. ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจ าจังหวัดหรือสมาชิก 
    ในหน่วยงานลงลายมือช่ือพยานผู้ค้ าประกัน                    
    (ห้ามผู้กู้เป็นพยานผู้ค้ าประกัน) 
3. สหกรณจ์ะเก็บรักษาหนังสือค้ าประกันไว้ 1 ฉบับ 
    และมอบให้ผู้ค้ าประกันเก็บไว้ 1 ฉบับ 

เลขที่…........../..................

... 

 


