
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 

 
  

     
 
 
 

        
สหกรณข์้าราชการสหกรณ์ จํากัด 

คําขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อการจัดซ้ืออุปกรณส์ื่อสาร 

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

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จํากัด 
 ข้าพเจ้า...................................................……........……..........สมาชิกเลขทะเบียน.............................อายุ……...........ปี 
เป็น   ข้าราชการ  ลูกจา้งประจํา    พนักงานราชการ    อ่ืนๆ ................................................................................. 
ตําแหน่ง................…………….........................สังกัด............................................................เงินเดือน..................................บาท  
ที่อยู่เลขที่...................ถนน.................................หมู่ที่..…....ตําบล/แขวง...……........……...…......อําเภอ/เขต........…................… 
จังหวัด……………….……........................โทรศัพท์...............................................    ข้าพเจ้า   ไม่มคีู่สมรส   มีคูส่มรส  

1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินจํานวน...…………..............….............บาท (..................................................................................)  
เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์สื่อสาร ดังน้ี    โทรศัพท์    แท็บเลต็   โน้ตบุ๊ค    อ่ืนๆ ............................................................... 
รุ่น .................................................... ย่ีห้อ ............................................................ ราคา................................................บาท 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังน้ี 

     2.1 สมาชิกค้ําประกันและทําประกันกับบริษัท .......................................... ทุนประกัน .............................. 
บาท และเสนอสมาชิกผู้ค้ําประกัน จํานวน ................ คน (ตามข้อ 2.2)   

    2.2 สมาชิกค้ําประกัน ได้แก่ 
(1) นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................. 

เลขทะเบียน....................…..... ตําแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศพัท์.................................................. วงเงินค้ําประกัน ........................................ 

(2) นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................. 
เลขทะเบียน....................…..... ตําแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศพัท์.................................................. วงเงินค้ําประกัน ........................................ 

 (3) นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ตําแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศพัท์.................................................. วงเงินค้ําประกัน ........................................ 

 (4) นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ตําแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศพัท์.................................................. วงเงินค้ําประกัน ........................................ 

(5) นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ตําแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศพัท์.................................................. วงเงินค้ําประกัน ........................................ 
 
 

/(6) นาย/นาง/นางสาว…...... 
 

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

แบบ สสส.1/2564 เอกสารประกอบ 
 สลิปเงินเดือน 
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้กู้    
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วย  
 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนผู้ค้ํา 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องด้วย 
 ใบเสนอราคาจากทางบริษัท/ 
ใบจอง/โบชัวร์ท่ีต้องการซ้ือ  
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(6) นาย/นาง/นางสาว…............................................................................................................................ 
เลขทะเบียน....................…..... ตําแหน่ง...................................................................สังกัด.....................................................  
เงินเดือน…….........….................บาท  โทรศพัท์.................................................. วงเงินค้ําประกัน ........................................ 

3.  ข้าพเจ้าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียในอัตราตามที่สหกรณ์กําหนดให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
ภายในวันสิ้นเดือน แบบธนาคาร  ต้นเงินและดอกเบ้ียเท่ากันทุกงวด ๆ ละ……………..…..………..บาท จํานวน…..……….งวด
และจัดส่งสําเนาหลักฐานอุปกรณ์สื่อสารที่ซ้ือโดยมีชื่อข้าพเจ้าเปน็เจ้าของให้สหกรณ์ฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับเงินกู้ 

4.  ข้าพเจ้าและขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างการสอบสวนทางวินัยต่าง ๆ และข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สหกรณ์กําหนดทุกประการ  

               
ลงชือ่   ..................………......................................  ผู้ขอกู้   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ความเห็นเจ้าหนา้ที ่    
          ได้วิเคราะห์คําขอกู้ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขต่าง ๆและสมาชิกผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
หลังจากหักชําระหน้ีแล้วไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ตลอดอายุ
สัญญา 
จึงเห็นสมควรอนุมัติให้กู้จํานวน ..............................บาท 

 ลงช่ือ..................................................เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 
    (......................................................) 

เห็นสมควรเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา 

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

ลงช่ือ......................................................รองผู้จัดการ 
      (....................................................) 
 

      ความเห็นของผู้มีอํานาจพิจารณา 
 

  อนุมัติให้กู้จํานวนเงิน................................................บาท 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่ ............................ 
  ไม่อนุมัติเพราะ................................................................. 
 

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



    
  สหกรณข์้าราชการสหกรณ์ จํากัด  
                    หนังสือเงนิกู้สามัญเพื่อการจัดซ้ืออุปกรณ์สื่อสาร 
        เขียนที่........................................................................ 
        วันที่………………………................................................. 
 

ข้าพเจ้า....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................อายุ…..........…...........ปี 
เลขประจําตัวประชาชน ......................................................................... ปรากฏตามสําเนาบัตรที่แนบท้ายหนังสือน้ี 
ตําแหน่ง…………………………………...........………….. สังกัด……………………......................……… อยู่บ้านเลขที…่……………...……..…. 
ถนน.................................ตําบล/แขวง..….........................อําเภอ/เขต..........…….................จังหวัด................................…..…… 
ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้กู้” ทําหนังสือฉบับน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด สํานักงานเลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดุสิต 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เป็นหลักฐานสําคัญดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ เป็นจํานวน..................................บาท (........................................................................) 
และผู้กู้ได้รับเงินกู้จํานวนดังกล่าวถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2.  ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 3.75 ต่อปี  ให้แก่ผู้ให้กู้เป็นงวดรายเดือนทุก
เดือนภายในวันสิ้นเดือน  แบบธนาคาร  งวดละ …………............…..บาท (…………..………………………………) รวม ............. งวด   
ต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

 ในกรณีทีม่ีเหตุจําเป็นที่ผู้ให้กู้จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินกู้แล้ว  ผู้กู้ยินยอมใหผู้้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบ้ียได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งน้ีผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 

 ข้อ 3. ผู้กู้สญัญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในคําขอกู้เท่าน้ัน 
ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กู้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืน ๆ ที่ผู้กู้พึงได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด

ส่งชําระหน้ีให้ผู้ให้กู้ ตามจํานวนเงินงวดชําระหน้ีตามข้อ 2. และข้อ  6. 
    ข้อ 5. ในกรณีที่ผู้กู้ไมส่ามารถดําเนินการให้หน่วยงานหักเงินชําระหน้ีได้ตามข้อ 2. ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือหักเงินได้ไม่ครบ

จํานวนที่ต้องชําระ ผู้กู้ตกลงว่าจะนําเงินมาชําระหน้ีให้ผู้ใหกู้้ภายในเวลาที่ผู้ให้กู้กําหนด 
 ข้อ 6. หากผู้กู้ขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ หรือพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัดโดยไม่มีเงิน

บํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน หรือผิดสัญญาน้ีข้อหน่ึงข้อใดก็ดี หรือถูกเรียกคืนเงินกู้  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไป
จากผู้ให้กู้น้ีเป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง  ผู้กู้จะชําระทั้งต้นเงินและดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลง
ไว้ตามข้อ  2. 
ถ้าผู้กู้ไม่จัดการชําระหน้ีสินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินเดือน เงินบํานาญ  
เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จรายเดือน หรือเงินได้อ่ืนๆ หักเงินได้ดังกล่าวของผู้กู้เพ่ือส่งต่อผู้ให้กู้รวมท้ังยินยอมให้ผูใ้ห้กู้ใช้สิทธิยึด

 หน่วงทรัพย์สินใด ๆ ที่ผู้กู้พึงได้รับจากผู้ใหกู้้ ได้แก่ เงินคา่หุ้น เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคนื เงินฝากและเงินอ่ืน ๆ  ซึ่งอยู่ในการ
 ครอบครองของผู้ให้กู้ไว้เพ่ือชําระหน้ี   

ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้น้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 

       ลงช่ือ ...............................................................ผู้กู้ 
     (…………….........………………………………)     

ลงช่ือ ..............................................................พยาน    ลงช่ือ ..............................................................พยาน 
       (...............................................................)               (...............................................................) 
ตําแหน่ง................................................เลขทะเบียน................   ตําแหน่ง...............................................เลขทะเบียน.................. 

 
                  ลงช่ือ  ........................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์/ผู้เขียน 

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

แบบ สสส.2/2564 

เลขที…่........../..................

หมายเหตุ 
1. เจา้หน้าท่ีสหกรณ์จะเป็นผูก้รอกรายละเอียด ในหนังสือกู้เงินกู้สามญัเพ่ือการจัดซ้ืออปุกรณส์ื่อสาร 
2. ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจําจงัหวดัหรือสมาชิก ในหน่วยงานเป็นพยานลายมือช่ือผูกู้้ ยกเว้นผู้คํ้าประกันเป็นพยานไม่ได้ 
3. เงินกูต้ามหนังสอืกู้น้ีอาจมีผลผกูพนัให้คู่สมรสเป็นลกูหน้ีรว่มกันกับผูกู้ต้าม ม.1490 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



  

  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
  หนังสือค้ําประกันเงินกู้สามัญเพื่อการจัดซ้ืออุปกรณ์สือ่สาร 

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

 

 ข้าพเจ้า..........................................................................………………………....  สมาชิกเลขทะเบียน…….............…....... อาย…ุ.................ปี    
เลขประจําตวัประชาชน ............................................. ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี้ อาชีพ  ข้าราชการ  พนักงานราชการ    

  ลูกจ้างประจํา    ผู้รับบํานาญ   อื่น ๆ (ระบุ)............................................ตําแหน่ง..............................................................................
เงินเดอืน...............................บาท  ชื่อหน่วยงาน............................................................ที่ตัง้หน่วยงาน อําเภอ/เขต..................................... 
จังหวดั............................... ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมูท่ี่............ถนน...............................ตําบล/แขวง……….......…................. 
อําเภอ/เขต…..……………........……จังหวัด….…………...………....โทรศัพท…์…….……..……....ซึง่ตอ่ไปนี้เรียกว่า “ผู้คํ้าประกัน” ทาํหนังสือฉบับนีไ้ว้
ให้แก่สหกรณ์ขา้ราชการสหกรณ์ จํากัด สํานักงานเลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงดสิุต เขตดุสิต กรงุเทพฯ 10300 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ใหกู้้”เป็น
หลักฐานสําคัญ ดังน้ี 

ข้อ  1.  ตามที่ นาย/นาง/น.ส. ..........................................................................................ซึ่งตอ่ไปเรียกว่า “ผู้กู”้ กู้เงินจากผู้ใหกู้้
และได้รับเงินกูจ้ํานวน.................…........บาท  (..…………………………………….………….…………….………………) ไปเรียบร้อยแล้ว  อัตราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 3.75 ตอ่ปี กําหนดชําระคืนเป็นงวด งวดละ..............….........บาท  (…………………..……….……..…………….) รวม ..................... งวด  ใน
แต่ละงวดต้องชาํระภายในวันส้ินเดือนของทุกเดือน โดยเริ่มชําระงวดแรกต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนที่ไดร้ับเงินกู้เป็นต้นไป จนกว่าจะชําระหนี้
เสร็จส้ินโดยมีหนังสือกู้เงิน เลขที…่……..…/……............ลงวันที่.....................................เป็นหลักฐานการกู้ ซึ่งข้าพเจ้าไดท้ราบรายละเอียดการ 
กู้เงินระหว่างผู้ให้กู้กับผู้กู้ทัง้หมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้คํ้าประกันหนี้ดงักล่าว ในต้นเงินทั้งส้ิน จํานวน..........................................บาท 

ข้อ  2.  ถ้าผู้กูผิ้ดนัดชําระหนีต้่อผู้ใหกู้้ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชําระหนี้ใหก้ับผู้ใหกู้้สําหรับหนีเ้งินกู้ตาม ขอ้ 1. จาํนวนที่ค้างชําระ
รวมทัง้ดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้      

ข้อ  3.  เมื่อผู้กูผิ้ดนัดชําระหนี้ ให้ผู้ใหกู้้มีหนงัสือบอกกล่าวแกข่้าพเจ้า ณ บ้านเลขที.่...............หมูท่ี่.........ถนน........................ 
ตําบล/แขวง.........................................อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณยี์............................... 
หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปล่ียนแปลงให้ผู้ใหกู้ท้ราบภายหลัง 

ข้อ  4.  ถ้ามีการเปล่ียนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยทีข่้าพเจ้าไม่แจ้งให้ผู้ให้กูท้ราบ หากผู้ให้กู้ได้มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่
ตามข้อ 3.  ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แยง้ใด ๆ ว่าหนงัสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือผู้ใหกู้้ยังไม่มหีนังสือบอกกล่าวข้าพเจ้า 

ข้อ  5. เมื่อผู้ใหกู้้ได้แจ้งใหข้้าพเจ้าทราบว่า ข้าพเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่ผู้ให้กูเ้มื่อผู้กู้ไม่ชําระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบญัชา    
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงนิบํานาญ เงินบาํเหน็จ เงนิบําเหน็จรายเดือน หรือเงินได้อื่น ๆ หักเงินได้ดงักล่าวของข้าพเจา้เพื่อส่งตอ่ผู้ใหกู้้
รวมทัง้ยินยอมให้ผู้ให้กูใ้ช้สิทธยิดึหน่วงทรพัย์สินใด ๆ ที่ข้าพเจ้าพึงไดร้ับจากผู้ให้กู้ ได้แก่ เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน เงินฝากและเงนิ
อื่น ๆ  ซึ่งอยู่ในการครอบครองของผู้ให้กู้ไว้เพือ่รอการชําระหนี้  หรือเพื่อใช้ชาํระหนี้เมื่อผู้กู้ไม่ชําระ 

ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถดําเนินการใหห้น่วยงานหกัเงินชําระหนี้ เมื่อผู้กู้ไม่ชําระหนี้ได้ตามข้อ 5. ไม่ว่ากรณีใด ๆ หรือ
หักเงินได้ไม่ครบจํานวนที่ตอ้งชําระ ข้าพเจ้าตกลงว่าจะนําเงินมาชําระหนี้ให้ผู้ให้กู้ภายในเวลาที่ผู้ใหกู้้กําหนด 

ข้อ 7. ในกรณีที่ผู้กู้ถงึแก่ความตายและผู้ให้กู้มไิด้ฟ้องร้องบังคับแก่ทายาท หรอืกองมรดก หรอืผู้สืบสิทธิ หรือผู้รับช่วงสิทธิหรอื 
หน้าที่ของผู้กู้ จนล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแตเ่มื่อผู้ใหกู้้ได้รู้ หรือควรได้รูถ้ึงความตายของผู้กู ้ข้าพเจ้าก็จะไม่ยกเหตุคดีขาดอายุความนั้น 
ขึ้นเป็นขอ้ต่อสู้กับผู้ใหกู้้ และยังคงยินยอมรับผิดชดใช้หนีจ้ํานวนที่ผู้กู้ยงัคงค้างชําระอยู่กับผู้ใหกู้้นั้นต่อไปจนครบถ้วนตามจํานวนทุกประการ 
                การทําหนงัสือคํ้าประกันฉบับนี้ขา้พเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็นผู้คํ้าประกัน ข้าพเจ้าทราบและเข้าใจดี
แล้วว่าต้องรับผิดต่อผู้ใหกู้้ในฐานะเป็นผู้คํ้าประกันถ้าผู้กู้ผิดนดัชําระหนี้ ดังนั้น เพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือช่ือพร้อมกับพยานไว้เป็น
หลักฐาน 
                                        ลงช่ือ   ................................................................  ผู้คํ้าประกัน 

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

                                     (..............................................................) 
                                                             ตําแหน่ง..........................................................เลขทะเบียน.................... 

                                                                            ลงช่ือ  ................................................................. พยาน 
                                                                                      (..............................................................) 
                                                                           ตําแหน่ง..........................................................เลขทะเบียน..................... 

แบบ สสส.3/2564 

หมายเหตุ 
1. โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ยกเว้น 
   ไม่ต้องลงวันท่ีและไม่ต้องกรอกความในข้อ 1.  
2. ให้ผู้ประสานงานสหกรณ์ประจําจังหวัดหรือสมาชิก 
    ในหน่วยงานลงลายมือชื่อพยานผู้ค้ําประกัน              
    (ห้ามผู้กู้เป็นพยานผู้ค้ําประกัน) 
3. สหกรณ์จะเก็บรักษาหนังสือค้ําประกันไว้ 1 ฉบับ 
    และมอบให้ผู้ค้ําประกันเก็บไว้ 1 ฉบับ 

เลขที…่........../..................


