




  

 สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด 

 คําขอกู  สามัญ   พิเศษ 

 ทําที่..........................................................................................วันท่ี..................................................................... 

 ขาพเจา............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................................ 

ทํางานประจําในตําแหนง.......................................................สังกัด..........................................................อยูบานเลขท่ี................... 

หมูท่ี................หมูบาน..................................ถนน.............................ตําบล/แขวง............................อําเภอ/เขต............................. 

จังหวัด..................................โทรศัพท...........................................มีความประสงคขอกูเงินจํานวน...........................................บาท 

(...............................................................................) โดยขอเสนอรายละเอียดเพ่ือใหคณะกรรมการ สอ.ธกส. พิจารณาดังตอไปน้ี 

 

 วัตถุประสงคท่ีขอกู...................................................................................................................................................................................... 

หลักประกันเงินกู 

 จํานองอสังหารมิทรัพย วงเงิน.......................................บาท 

 คาหุน.............................................................................บาท 

 สมาชิก............................................................................คน 

 อ่ืน ๆ .............................................................................บาท 

กําหนดชําระคืน ตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนดังนี้ 

 ชําระเทาๆ กันงวดละ.......................บาท รวม................งวด 

 กําหนดชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือน 

ชําระครั้งแรกงวดละ...........................บาท และเพิ่มเงินงวดชําระทุกป

ในเดือนเมษายนหรือเดือนท่ีผูมีหนาที่จายเงินเดือนไดเปลี่ยนแปลง

เงินเดือน รวมไมเกิน.........................งวด 

ชําระดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือน และชําระตนเงินเปนงวดรายป 

จากเงินโบนัสประจําป จํานวน................................................บาท 

เปนระยะเวลาไมเกิน 10 ป และงวดสุดทายชําระตนเงินท้ังหมดพรอม

ดอกเบ้ีย (เฉพาะเงินสามัญเพื่อชําระหนี้สินภายนอก) 
 

บันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชา 

ผูขอกูมีความจําเปนจริง ท้ังนี้ ผูขอกูไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจา

และในเวลานี้ผูกู     ไมมี     มี พฤติกรรมซ่ึงอาจถูกออกจากงาน

ประจํา 

ความเห็นเพิ่มเติม................................................................................ 

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

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

 

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

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

ตําแหนง................................................................................... 

บันทึกเจาหนาที่ สอ.ธกส. 

1.ควรอนุมัติใหกู...........................................................................บาท 

 

2. กําหนดชําระคืน ตนเงินกูพรอมดอกเบ้ียเปนงวดรายเดือนดังนี ้

         อนุมัติงวดชําระตามที่ผูกูเสนอ 

 ชําระเทา ๆ กันงวดละ...........................บาท รวม..................งวด 

 กําหนดชําระคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน ชําระ

ครั้งแรกงวดละ.......................................บาท และเพ่ิมเงินงวดชําระทุกป

ในเดือนเมษายนหรือเดือนที่ผูมีหนาท่ีจายเงินเดือนไดเปลี่ยนแปลง

เงินเดือน รวมไมเกิน...............................งวด 

3. กรณีสงชําระเกินเกษียณอายุ 

 หลักประกันครอบคลุมหน้ี (เอกสารแนบ ) 

 หลักประกันไมครอบคลุมหนี้ (เอกสารแนบ ) 

4. คําชี้แจงอื่น ๆ  

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

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

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

 

.................................................ผูบันทึก  วันท่ี......................................... 

.................................................ผูตรวจ   วันท่ี......................................... 

.................................................ผูจัดการ วันที่......................................... 

 

  

สช.1.5                                                        หนา 1 
    กรุณาพิมพหนา 1-2 ใหอยูในแผนเดียว



 

 

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

เรื่อง แจงความประสงคในการกูเงิน 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 

 ตามท่ีขาพเจา...............................................................สมาชิกเลขทะเบียน................................สังกัด........................................

ไดทําหนังสือกูเงิน         สามัญ         พิเศษ ฉบับลงวันท่ี...................................................ไวกับสหกรณออมทรัพยธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด (สหกรณ) นั้น 

 1. ขาพเจามีความประสงคใหสหกรณโอนเงินกูตามหนังสือกูเงินดังกลาวขางตนเพ่ือการดังตอไปน้ี โดยขาพเจารับรองวาไดรับ

เงินกูจํานวนดังกลาวแลว 

  ขาพเจามีความประสงคขอซ้ือหุนเพ่ิมจํานวน.....................................หุน เปนเงิน.........................................บาท 

  ขาพเจามีความประสงคชําระคาธรรมเนียมการบริหารจํานวน......................................................................บาท 

  ขาพเจามีความประสงคฝากเงินตามสวนเงินกูเปนจํานวนเงิน...................................................บาท โดยขาพเจายินยอม

ใหนําดอกเบ้ียเงินฝากตามสวนเงินกูโอนเขากองทุนเงินฝากตามสวนเงินกูเพ่ือสวัสดิการสมาชิก และขาพเจาตกลงจะไมถอนเงินฝาก

ดังกลาวในระหวางท่ีมีหนี้เงินกูโดยใชบุคคลคํ้าประกันกับสหกรณ และตกลงใหสหกรณจายคืนเงินฝากโดยไมมีดอกเบ้ียเม่ือขาพเจาหมด

ภาระหนี้เงินกูโดยใชบุคคลคํ้าประกันแลว 

  อน่ึง หากมีการขีดฆาแกไขในหนังสือนี้ใหถูกตองตามจริงโดยเจาหนาท่ีสหกรณ ขาพเจายินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม 

 2. ขาพเจาตกลงและใหความยินยอม ดังน้ี 

  ขอสงชําระหน้ีตามหนังสือกูเงินดังกลาวขางตนเกินอายุเกษียณ ท้ังน้ี ขาพเจาตกลงจะสงคาหุนจนวันเกษียณ โดยไม 

ขอลดหรืองดสงคาหุน 

  ขอใหความยินยอมรับเงินกูตามหนังสือกูเงินดังกลาวขางตนตามท่ีคณะกรรมการอนุมัติทุกประการ 

  ขอใหความยินยอมกันรายไดของขาพเจาในสวนท่ีขาพเจาติดภาระการคํ้าประกันเงินกูท่ีมีอยูกับสหกรณ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการ 

 

ลงช่ือ.................................................................ผูกู 

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

หนา 2              



 สมาชกิเลขทะเบียนที ่  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 
  
 
หนังสือกู้เงินสามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ และ 
โทรศัพท์มือถือ 
 
หนังสือกู้เงินเลขท่ี  

ทำท่ี  
วันท่ี  
 
 ข้าพเจ้า บัตรประจำตัวประชาชนเลขที ่  
สมาชิกเลขทะเบียนที ่ ทำงานประจำตำแหน่ง สังกัด  
ขอทำหนังสือกู้เงินให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สหกรณ์) 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน        สามัญ     เป็นจำนวนเงิน บาท ( ) 
วัตถุประสงค์เพื่อ  
 ข้อ 2. เมื่อสหกรณ์ได้โอนเงินกู้เข้าบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจา้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เลขที่บัญช ี
                                                                ให้ถือว่าขา้พเจา้ได้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินนี้ถูกต้องแลว้ตามวันที่โอนเงินกู้เข้าบัญชี 
 กรณีที่ข้าพเจ้ามีความจำเป็นตอ้งให้โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากอื่นนอกจากที่ระบไุว้ข้างต้น หรือรับเงินกู้โดยวิธีอื่น ข้าพเจ้าจะทำหนังสือแจ้งให้ สหกรณ์ทราบและต้อง
ได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ก่อน 
 ในกรณีสหกรณ์กำหนดจ่ายเงินกู้ให้แกข่า้พเจ้าเป็นงวด ๆ เมื่อถึงกำหนดตามงวด ขอให้สหกรณ์โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากดังที่ระบุไว้ในวรรคแรกและใหถ้ือวา่ ข้าพเจ้า
ได้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้นี้ถูกต้องแล้ว ตามวันที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีเช่นกัน 
 หากสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าการใช้เงินกู้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือข้าพเจ้ากระทำผิดเง่ือนไขตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือการจา่ยเงินกู้จะไม่บังเกิดผลดีต่อข้าพเจ้า
หรือต่อสหกรณ์ หรือไมว่่าด้วยเหตุใดก็ตาม สหกรณ์จะเล่ือนกำหนดการจา่ยเงินกู้หรือระงับการจ่ายเงินกูก้็ได้ 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ ต่อปี นับแตว่ันที่รับเงินกู้จนกวา่จะชำระเสร็จ หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากทีก่ำหนด ข้าพเจา้ยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่ 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาวา่จะชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน งวดละไม่ต่ำกว่า .................................................บาท รวม........................งวด 
โดยเร่ิมชำระงวดแรกภายในวันสิ้นเดือน หรือสิ้นเดือนถัดไปตามแต่กรณี และงวดสุดท้ายชำระต้นเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 
 อน่ึง ถ้าผู้อนุมัติเงินกู้กำหนดวงเงินกู้ให้น้อยกว่าจำนวนตามข้อ 1 หรือกำหนดให้ข้าพเจา้ชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จภายในเวลาสั้นกว่าที่เสนอไว้ข้างต้น และหากมี
การขีดฆ่าแก้ไขในหนังสือน้ีโดยเจา้หนา้ที่สหกรณ ์ขา้พเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตัิตาม 
 ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซ่ึงแบบแปลนหรือรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณไ์ด้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้ว ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ก่อน 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง โบนัส หรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่น
ที่มีตอ่สหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าไม่ชำระหนี้เงินกู้ภายในเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกคืนเงินกู้หากมีการเรียกคืนเงินกู้ในภายหน้าก็ดี ข้าพเจ้า
ยินยอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินกู้ส่วนที่มิได้ชำระตามกำหนดนั้นให้แก่สหกรณ์เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้หรือตามที่กำหนดขึ้นใหม่อีกร้อยละ 3 ต่อปี 
นับถัดจากวันสิ้นกำหนดชำระคืนหรือในหนังสอืเรียกคืนเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด 
 ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากงานประจำ ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจะจัดการชำระหนี้ซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้สร็จสิ้ นก่อน และ
ยินยอมให้สหกรณ์โอนหุ้น เงินฝากและเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ชำระหนี้ดังกล่าวได้ หรือหากข้าพเจ้าต้องออกจากงานประจำเนื่องจากเกษียณอายุงานหรือไม่ว่า
เหตุใด ๆ โดยที่ยังชำระหนี้ไม่เสร็จสิ้น ก็ให้สหกรณ์ดำเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน 
 
 
 

บันทึกผู้อนุมัติเงินกู ้ (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

 โดยการมอบหมายของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ อนุมัติเงินกู้ บาท 

 กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน งวดละ        บาท รวม  งวด 

 

 

 ……………………………………………………………..………………… 

 ( ) 

 ตำแหน่ง……...……………………………………………………………………..…………… 

สช.41 โปรดแนบสำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนล่าสุด 

ต้นฉบับ 



 
 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินกองทุนบำเหน็จ เงินกองทุนสำรองเล้ียงชีพ เงินฝาก หุ้นหรือ
เงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์จะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชำระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ โดยถือหนังสือนี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อ ธ.ก.ส. หรือ
สหกรณ์เพื่อรับเงินและชำระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกข้ออ้างใดๆ ที่จะพึงมีมาเป็นข้อต่อสู้กับ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์ 
 ข้อ 9. ข้าพเจ้าตกลงจัดการเอาประกันภัยหลกัทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันตามหนังสือกู้เงินนี้โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชนแ์ละเก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยไว้ 
ข้าพเจ้าเป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยเองตลอดไปทุกปีจ นกว่าจะชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงด้วยว่าให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการเอาประกันภัยและชำระเบี้ย
ประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันทุกปีแทนข้าพเจ้า โดยหักจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าได้เช่นเดียวกับข้อ 6. 
 ข้อ 10. หากขา้พเจ้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงกำหนดชำระคืนโดยสิ้นเชิงทันที แม้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระคืนก็ตาม 
 (1) เมื่อข้าพเจ้าออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
 (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าข้าพเจา้นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายการกู้เงิน 
 (3) เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและข้าพเจา้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราว 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ฟ้องบังคับชำระหนี้ไดท้ันทีโดยมิพักตอ้งบอกกลา่ว ทั้งยอมชดใช้ค่าเสียหายบรรดาที่สหกรณ์เสียไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน ทวงถามให้ชำระ
หนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความและค่าใช้จา่ยในการดำเนินคดี ให้แก่สหกรณ์ด้วย  
 ข้าพเจ้าเขา้ใจข้อความในหนังสือกู้เงินนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมอืไว้เป็นสำคัญ หนังสือกู้เงินนี้จัดทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน สหกรณ์และผู้กู้ถือคนละหนึ่งฉบับ 

 

  
         ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ 
               (............................................................) 
 
         ลงชื่อ.....................................................พยาน* 
               (............................................................) 
 
         ลงชื่อ.....................................................พยาน* 
                (...........................................................) 
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หมายเหตุ  สหกรณ์ได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา 104  บัญชอีัตราอากรแสตมป์  ข้อ 7(4) 

*พยาน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ ธกส. จำกัด 
** คำรับรองของผู้บังคับบัญชา สำหรับสาขาต้องเป็นพนักงานผู้ได้รับมอบอำนาจจากธนาคาร สำหรับสำนกังานใหญ่ เปน็ พนักงานระดับผู้บริหารทีม หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 
 

 

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา** 
 ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้กู้จริง และในเวลานี ้
ผู้กู้ □ ไม่มี □ มี พฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำ 
ความเห็นเพิม่เตมิ......................................................................................... 

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

 



 สมาชกิเลขทะเบียนที ่  

 สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 
  
 
หนังสือกู้เงินสามัญเพ่ือซ้ือคอมพิวเตอร์ และ 
โทรศัพท์มือถือ 
 
หนังสือกู้เงินเลขท่ี  

ทำท่ี  
วันท่ี  
 
 ข้าพเจ้า บัตรประจำตัวประชาชนเลขที ่  
สมาชิกเลขทะเบียนที ่ ทำงานประจำตำแหน่ง สังกัด  
ขอทำหนังสือกู้เงินให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สหกรณ์) 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน        สามัญ     เป็นจำนวนเงิน บาท ( ) 
วัตถุประสงค์เพื่อ  
 ข้อ 2. เมื่อสหกรณ์ได้โอนเงินกู้เข้าบัญชเีงินฝากออมทรัพย์ของข้าพเจา้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  เลขที่บัญชี 
                                                                ให้ถือว่าขา้พเจา้ได้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้เงินนี้ถูกต้องแลว้ตามวันที่โอนเงินกู้เข้าบัญชี 
 กรณีที่ข้าพเจ้ามีความจำเป็นตอ้งให้โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากอื่นนอกจากที่ระบไุว้ข้างต้น หรือรับเงินกู้โดยวิธีอื่น ข้าพเจ้าจะทำหนังสือแจ้งให้ สหกรณ์ทราบและต้อง
ได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ก่อน 
 ในกรณีสหกรณ์กำหนดจ่ายเงินกู้ให้แกข่า้พเจ้าเป็นงวด ๆ เมื่อถึงกำหนดตามงวด ขอให้สหกรณ์โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากดังที่ระบุไว้ในวรรคแรกและใหถ้ือวา่ ข้าพเจ้า
ได้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้นี้ถูกต้องแล้ว ตามวันที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีเช่นกัน 
 หากสหกรณ์พิจารณาเห็นว่าการใช้เงินกู้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ หรือข้าพเจ้ากระทำผิดเง่ือนไขตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือการจา่ยเงินกู้จะไม่บังเกิดผลดีต่อข้าพเจ้า
หรือต่อสหกรณ์ หรือไมว่่าด้วยเหตุใดก็ตาม สหกรณ์จะเล่ือนกำหนดการจา่ยเงินกู้หรือระงับการจ่ายเงินกูก้็ได้ 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ ต่อปี นับแตว่ันที่รับเงินกู้จนกวา่จะชำระเสร็จ หากสหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากทีก่ำหนด ข้าพเจา้ยอมชำระดอกเบี้ยในอัตราที่กำหนดขึ้นใหม่ 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาวา่จะชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเทา่ ๆ กัน งวดละไม่ต่ำกว่า .................................................บาท รวม........................งวด 
โดยเร่ิมชำระงวดแรกภายในวันสิ้นเดือน หรือสิ้นเดือนถัดไปตามแต่กรณี และงวดสุดท้ายชำระต้นเงินทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย 
 อน่ึง ถ้าผู้อนุมัติเงินกู้กำหนดวงเงินกู้ให้น้อยกว่าจำนวนตามข้อ 1 หรือกำหนดให้ข้าพเจา้ชำระคืนเงินกู้ให้เสร็จภายในเวลาสั้นกว่าที่เสนอไว้ข้างต้น และหากมี
การขีดฆ่าแก้ไขในหนังสือน้ีโดยเจา้หนา้ที่สหกรณ ์ขา้พเจ้ายินยอมผูกพันและปฏิบตัิตาม 
 ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญซ่ึงแบบแปลนหรือรายการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือปรับปรุงอาคารที่คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้ให้
ความเห็นชอบไว้แล้ว ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ก่อน 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง โบนัส หรือเงินอื่นใดที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้า เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่น
ที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม 
 การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่ าด้วยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าไม่ชำระหนี้เงินกู้ภายในเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 4 หรือตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเรียกคืนเงินกู้หากมีการเรียกคืนเงินกู้ในภายหน้าก็ดี ข้าพเจ้า
ยินยอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับต้นเงินกู้ส่วนที่มิได้ชำระตามกำหนดนั้นให้แก่สหกรณ์เพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้หรือตามที่กำหนดขึ้นใหม่อีกร้อยละ 3 ต่อปี 
นับถัดจากวันสิ้นกำหนดชำระคืนหรือในหนังสอืเรียกคืนเงินกู้เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระคืนเสร็จ แต่เมื่อดอกเบี้ยรวมกันแล้วต้องไม่เกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด 
 ข้อ 8. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกจากงานประจำ ข้าพเจ้าต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจะจัดการชำระหนี้ซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้สร็จสิ้ นก่อน และ
ยินยอมให้สหกรณ์โอนหุ้น เงินฝากและเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ชำระหนี้ดังกล่าวได้ หรือหากข้าพเจ้าต้องออกจากงานประจำเนื่องจากเกษียณอายุงานหรือไม่ว่า
เหตุใด ๆ โดยที่ยังชำระหนี้ไม่เสร็จสิ้น ก็ให้สหกรณ์ดำเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน 
 
 
 

บันทึกผู้อนุมัติเงินกู ้ (สำหรับเจ้าหน้าที่) 

 โดยการมอบหมายของคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ อนุมัติเงินกู้ บาท 

 กำหนดชำระคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน งวดละ        บาท รวม  งวด 

 

 

 ……………………………………………………………..………………… 

 ( ) 

 ตำแหน่ง……...……………………………………………………………………..…………… 

สช.41 โปรดแนบสำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนล่าสุด 

คู่ฉบับ 



 
 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ยินยอมให้ ธ.ก.ส. หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินกองทุนบำเหน็จ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินฝาก หุ้นหรือ
เงินอื่นใดที่ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์จะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชำระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ โดยถือหนังสือนี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อ ธ.ก.ส. หรือ
สหกรณ์เพื่อรับเงินและชำระหนี้แทนข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกข้ออ้างใดๆ ที่จะพึงมีมาเป็นข้อต่อสู้กับ ธ.ก.ส. หรือสหกรณ์ 
 ข้อ 9. ข้าพเจ้าตกลงจัดการเอาประกันภัยหลกัทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันตามหนังสือกู้เงินนี้โดยให้สหกรณ์เป็นผู้รับประโยชนแ์ละเก็บรักษากรมธรรม์ประกันภัยไว้ 
ข้าพเจ้าเป็นผู้เสียเบี้ยประกันภัยเองตลอดไปทุกปีจ นกว่าจะชำระหนี้เงินกู้เสร็จสิ้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าตกลงด้วยว่าให้สหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการเอาประกันภัยและชำระเบี้ย
ประกันภัยแก่บริษัทผู้รับประกันทุกปีแทนข้าพเจ้า โดยหักจากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าได้เช่นเดียวกับข้อ 6. 
 ข้อ 10. หากขา้พเจ้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งหรือในกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงกำหนดชำระคืนโดยสิ้นเชิงทันที แม้ยังไม่ถึงกำหนดเวลาชำระคืนก็ตาม 
 (1) เมื่อข้าพเจ้าออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ 
 (2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการว่าข้าพเจา้นำเงินกู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายการกู้เงิน 
 (3) เมื่อหลักประกันเงินกู้นี้เกิดบกพร่องและข้าพเจา้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
 (4) เมื่อค้างส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ถึงสามคราว 
 ข้าพเจ้ายินยอมให้ฟ้องบังคับชำระหนี้ไดท้ันทีโดยมิพักตอ้งบอกกลา่ว ทั้งยอมชดใช้ค่าเสียหายบรรดาที่สหกรณ์เสียไป รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน ทวงถามให้ชำระ
หนี้ ตลอดจนค่าฤชาธรรมเนียมศาล ค่าทนายความและค่าใช้จา่ยในการดำเนินคดี ให้แก่สหกรณ์ด้วย  
 ข้าพเจ้าเขา้ใจข้อความในหนังสือกู้เงินนี้ตลอดแล้ว จึงลงลายมอืไว้เป็นสำคัญ หนังสือกู้เงินนี้จัดทำขึ้นสองฉบับมีข้อความตรงกัน สหกรณ์และผู้กู้ถือคนละหนึ่งฉบับ 

 

  
         ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ 
               (............................................................) 
 
         ลงชื่อ.....................................................พยาน* 
               (............................................................) 
 
         ลงชื่อ.....................................................พยาน* 
                (...........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สช.41 โปรดแนบสำเนาใบแจ้งเงินได้รายเดือนล่าสุด 

หมายเหตุ  สหกรณ์ได้รับการยกเว้นอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร  มาตรา 104  บัญชอีัตราอากรแสตมป์  ข้อ 7(4) 

*พยาน ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัย์ ธกส. จำกัด 
** คำรับรองของผู้บังคับบัญชา สำหรับสาขาต้องเป็นพนักงานผู้ได้รับมอบอำนาจจากธนาคาร สำหรับสำนกังานใหญ่ เปน็ พนักงานระดับผู้บริหารทีม หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป 
 

 

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา** 
 ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผู้กู้จริง และในเวลานี ้
ผู้กู้ □ ไม่มี □ มี พฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำ 
ความเห็นเพิม่เตมิ......................................................................................... 

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

 



สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด 
ข้อตกลงต่อท้ายหนังสือเงินกู้สามัญเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ 

 
 
 
                                 ทำที่  

 วันที่  
 

ตามท่ีข้าพเจ้า สมาชิกเลขทะเบียน  
ได้ทำหนังสือเงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ฉบับลงวันที่  
วัตถุประสงค์เพ่ือ ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด (สอ.ธกส.) นั้น 

เมื ่อ สอ.ธกส. ได้อนุมัติเงินกู ้และจ่ายเงินกู ้ให้ข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะดำเนินการซื้อ
คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งยื่นกู้ให้แล้วเสร็จ และส่งหลักฐานการชำระหนี้ถึง 
สอ.ธกส. ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่โอนเงินกู้เข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า 

กรณทีี่ข้าพเจ้าไม่ดำเนินการตามที่กำหนด ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ สอ.ธกส. คิดค่าปรับอัตราร้อยละ 1 
ต่อเดือน ตามยอดหนี้ที่ไม่มีหลักฐานการชำระหนี้ 
 
 

ข้าพเจ้าขอให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้เงินฉบับดังกล่าวข้างต้น 
 
 ลงชื่อ ผู้กู ้

 ( ) 
 
 
 ลงชื่อ พยาน ลงชื่อ พยาน 

 ( ) ( ) 
 
 
 
 

สช.41.1 



สช.3.5 

           สหกรณออมทรัพยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร จํากัด 

หนังสือค้ําประกัน 
 

 ทําที่  

 วันที ่  

 ขาพเจา บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่  

สมาชิกเลขทะเบียนที ่ ทํางานประจําในตําแหนง สังกัด  

 ขอทําหนังสือคํ้าประกันใหไวแกสหกรณออมทรัพยธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํากัด (สหกรณ) ดังนี้ 

 ขอ 1. ตามที…่………………………………………………...............ผูกูไดทําหนังสือกูเงนิ…………………ลงวันที ่  

  จํานวนตนเงิน   บาท (        )  วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค 

  เพ่ือ                                                                  ใหไวตอสหกรณนั้น ขาพเจายินยอมคํ้าประกันเพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนี้เต็ม

  จํานวนรวมทั้งดอกเบ้ีย คาธรรมเนียม คาสินไหมทดแทนในการไมชําระหนี้ คาเสียหายที่เกิดจากการผิดสัญญา และคาอุปกรณอื่น ๆ 

  กําหนดชําระเสร็จส้ินภายในวันที ่     

 ขอ 2. ขาพเจาทราบขอผูกพันของผูกู ในเร่ืองการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวใน

หนังสือกูเงินนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายินยอมคํ้าประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นทุกประการ 

 ขอ 3. เม่ือปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สินซึ่งขาพเจาคํ้าประกันไวนี้ใหแกสหกรณตามขอผูกพัน ไมวาจะเปนเพราะเหตุใด ๆ และสหกรณไดแจง

ความนั้นใหขาพเจาทราบ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกูโดยมิพักใชสิทธิของผูคํ้าประกันตามมาตรา 687 แหง

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นแตประการใด 

 ขอ 4. หากจะมีการกระทําอยางใดอยางหนึ่งของสหกรณเปนเหตุใหขาพเจาไมอาจเขาไปรับชวงไดทั้งหมดหรือแตบางสวนในสิทธิใด ๆ อันได

ใหไวแกสหกรณแตกอนหรือในขณะหรือภายหลังที่ขาพเจาทําหนังสือคํ้าประกัน ขาพเจาก็ไมหลุดพนจากความรับผิดในการคํ้าประกัน 

 ขอ 5. ขาพเจารับวา การทีข่าพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณนี้ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ  ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการคํ้าประกันรายนี้ 

 ขอ 6 ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู ขาพเจายินยอมใหธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรหรือผูมีหนาที่จาย

เงินเดือนหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ถึงกําหนดจายแกขาพเจา เพ่ือชําระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณใหแกสหกรณ

ตามจํานวนที่สหกรณแจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับส้ินไป 

การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่งมิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณใหความยินยอม 

การหักเงินตามวรรคหนึ่ง ตองหักใหสหกรณเปนลําดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่ขาพเจาตอง 

ถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ กฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

 ขอ 7.  บรรดาหนังสือ จดหมาย คําบอกกลาวใด ๆ ของสหกรณที่สงไปยังสถานที่ที่ระบุไววาเปนที่อยูของขาพเจา ที่อยูที่ขาพเจาแจง 

  เปล่ียนแปลงโดยสงเองหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน หรือไมลงทะเบียนไมวาจะถึงตัวหรือไมถึงตัวและไมวาผูใดรับหรือไมก็ตามหรือ

  สงไมไดเพราะขาพเจายายสถานที่อยูโดยมิไดแจงใหสหกรณทราบในทุกกรณีที่กลาวมานี้ ขาพเจายินยอมผูกพันวา หนังสือจดหมายคํา

  บอกกลาวนั้นไดสงใหขาพเจาโดยชอบแลว  
 

 ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือคํ้าประกันน้ีตลอดแลว จึงลงลายมือไวเปนสําคัญ 
 

  ผูคํ้าประกัน 

 ( ) 

  พยาน * 

 ( ) 

 คํารับรองของผูบังคับบัญชา ** 

 ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อผูคํ้าประกันจริง 

 ลงชื่อ  

 ( ) 

 ตําแหนง  

ตรวจถูกตองแลว 

  

 / /  

* พยาน ตองเปนสมาชิกสหกรณออมทรพัย ธ.ก.ส. จํากัด  /  **คํารับรองของผูบังคับบัญชา ตองเปนผูบังคับบัญชาท่ีตนเองสังกัดดํารงตําแหนงไมตํ่ากวาระดับ 10 
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