เอกสารหลักฐานประกอบการกู้เงินสามัญ
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
1. ผู้กู้

- สำเนำบัตรประจำตัว( บัตรข้ำรำชกำรหรื อบัตรประชำชน)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั
- ใบรับเงินของสหกรณ์ เดือนปัจจุบนั
- หนังสื อแสดงควำมจำนงให้หกั เงินกูส้ ำมัญ เพื่อชำระค่ำหุ น้ กรณี สมำชิกผูย้ นื่ กูเ้ งินสำมัญ
มีมูลค่ำหุ น้ ไม่ถึงร้อยละ 15 ของวงเงินกูส้ ำมัญ
- หนังสื อแสดงควำมจำนงขอใช้สิ ทธิ รับ เงินบำนำญ และยินยอมให้หักเงิ นชำระหนี้ ส หกรณ์

ออมทรัพย์กรมกำรค้ำภำยใน จำกัด (กรณี ขำ้ รำชกำร) สำหรับผูก้ ปู้ ระสงค์ส่งคืนเงินกูส้ ำมัญภำยในอำยุไม่เกิน
65 ปี (แต่ไม่เกิน 180 งวด)
- หนังสื อแสดงควำมจำนงขอใช้สิทธิบำเหน็จรำยเดื อน และยินยอมให้หกั เงินชำระหนี้สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมกำรค้ำภำย จำกัด (กรณี ลูกจ้ำงประจำ) สำหรับผูก้ ปู้ ระสงค์ส่งคืนเงินกูส้ ำมัญภำยในอำยุไม่เกิน
65 ปี (แต่ไม่เกิน 180 งวด)
- ใบคำขอเอำประกันชีวิต ประเภทกลุ่ม บริ ษทั กรุ งเทพประกันชีวติ จำกัด (มหำชน)
สำหรับสมำชิกที่ยนื่ กูเ้ งินสำมัญ วงเงินเกิน 850,000 บำท
- ผูก้ ลู้ งลำยมือชื่อในเอกสำรกำรกูเ้ งินสำมัญทุกหน้ำ

2. ผู้คา้ ประกัน

- สำเนำบัตรประจำตัว (บัตรข้ำรำชกำรหรื อบัตรประชำชน)
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
- ผูค้ ้ ำประกันลงลำยมือชื่อในเอกสำรกำรค้ ำประกันทุกหน้ำ

หมายเหตุ 1.ในส่ วนของพยำนทั้งของผูก้ ู้ และ ผูค้ ้ ำประกัน
ขอควำมกรุ ณำ กรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน
2. ให้ผคู ้ ้ ำประกันลงนำมเป็ นพยำนในคำขอกู้
และสัญญำเงินกูส้ ำมัญ

เลขที่รับ..................................
วันที่........................................
เจ้าหน้าที่ผรู้ ับ.........................
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้ าภายใน จากัด (สอ.คน.)
คาขอกู้และสั ญญาเงินกู้สามัญ
เขียนที่.................................
วันที่....................................................

สั ญญาเลขที.่ .............วันที.่ ..............
จานวนเงินกู.้ ............................บาท
ดอกเบี้ยร้อยละ........................ต่อปี
หัก หนี้สามัญ..........................บาท
หนี้ฉุกเฉิน........................บาท
เพิม่ หุ น้ .............................บาท
ค่าเช็ค...............................บาท
จ่ายสุ ทธิ ...................................บาท
เช็คธ.กรุ งไทยเลขที่.........................
วันที่................................................
ผูร้ ับเงิน...........................................
เจ้าหน้าที่สหกรณ์............................
บันทึกความเห็
/จ่าย นผู้บังคับบัญชา

ข้อ 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................
อายุ...............ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่...................หมู่ที่................ถนน................................
ตาบล..................................อาเภอ....................................จังหวัด.........................................
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้...............................สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า
ชื่อคู่สมรส...........................................สมาชิกเลขที่..........................มีหุน้ อยูใ่ นสอ.คน.
ผูก้ ยู้ งั ปฎิบตั ิราชการจริ ง
จานวน..........................บาท เป็ น ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  อื่น ๆ....................
ลงชื่อ.............................................
สังกัด............................ เงินเดือนที่ได้รับ..........................บาท
(..............................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของ สอ.คน. จานวน.....................................................บาท
ตาแหน่ง........................................
(........................................................................) เพื่อนาไปใช้ในการ  ซ่อมแซมบ้าน
หมายเหตุ
 การศึกษา  ใช้จ่ายในครอบครัว อื่น ๆ................................ โดย  รับเช็คด้วยตนเอง
1. ผู้ ข อกู้ เ ป็ นข้ า ราชการตั้ งแต่
 รับเช็คโดยมอบอานาจให้......................................................................เป็ นผูร้ ับแทน
ระดับ ชานาญงานหรื อชานาญการ
 รั บ เช็ ค โดยมอบอานาจให้ เ จ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ นาเช็ ค เข้า บัญ ชี ธนาคารกรุ งไทย
ขึ้นไป ไม่ตอ้ งผ่านการพิจารณาของ
สาขา........................................................เลขที่บญั ชี...............................................................
ผูบ้ งั คับบัญชา
ข้อ 3. ข้ า พเจ้ า สั ญ ญาว่ า จะชาระต้ น เงิ น กู้ คื น เป็ นงวดรายเดื อ นเท่ า ๆกั น
2 . ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า ห ม า ย ถึ ง
งวดละ.......................บาท รวม................งวด พร้ อ มด้ว ยดอกเบี้ ย ในอัต ราที่ กาหนดไว้
ผ อ .หั ว ห น้ าฝ่ าย ห รื อ หั ว ห น้ า
ในระเบี ยบของ สอ.คน. เว้นแต่ง วดสุ ดท้ายขอส่ งตามจานวนที่ เป็ นจริ งโดยเริ่ ม งวดแรก
ส านั ก งาน ซึ่ งเป็ น ผู้บ ั ง คับ บั ญ ชา
ตั้งแต่งวดประจาเดือน...................เป็ นต้นไป โดยใช้ หุ ้น บุคคล เงินฝากค้ าประกัน
โดยตรงหรื อรักษาการแทน
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ แก่ สอ.คน. ความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามสัญญานี้
โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้า ยิน ยอมว่า เมื่ อเกิ ดกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ ง ซึ่ งก าหนดในข้อบังคับ ของ สอ.คน. ข้อ 14 ให้ถื อว่าเงิ นกู้น้ ี
เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายิน ยอมรั บ ผูก พัน ตามข้อ บังคับ ของ สอ.คน.ว่าถ้าข้าพเจ้าโอน หรื อ ย้าย หรื อลาออกจากราชการ หรื อ
งานประจา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้ สอ.คน. ทราบ และจัดการชาระหนี้ซ่ ึ งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อ สอ.คน.ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
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ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวไว้วรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินสะสมสาหรับ
ข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ เงินกบข. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชี พ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า
หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อ สอ.คน. ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ข้อ 7. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของ สอ.คน. ที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 8. เมื่ อ สอ.คน. ได้จ่ายเงิ นให้ขา้ พเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็ คหรื อโดยวิธีการโอนเงิ นเข้าบัญชี ที่ขา้ พเจ้าแจ้งต่อ สอ.คน.
เป็ นจานวนเท่ า ที่ ก รรมการด าเนิ น การ สอ.คน. อนุ ม ัติ ใ ห้ กู้ไ ด้ ให้ ถื อ ว่า ข้า พเจ้าได้รั บ เงิ น จานวนดัง กล่ า วไปครบถ้วนแล้ว
และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สอ.คน.ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมทาประกันชีวติ กลุ่มกับ สอ.คน. ในวงเงินเท่าที่ข้าพเจ้ าเป็ นหนีก้ ับ สอ.คน. และมอบให้ สอ.คน.
เป็ นผูร้ ับผลประโยชน์
ข้อ 11. หากมีการติดตามทวงถามให้ขา้ พเจ้าชาระหนี้ เนื่ องจากการผิดนัดหรื อผิดข้อสัญญาใด ๆ ข้าพเจ้าตกลงรับผิดชอบ
ชดใช้ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ นให้ แ ก่ สอ.คน.จนเต็ ม จ านวน ซึ่ งรวมทั้ง ค่ า ธรรมเนี ย มศาล ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ น คดี
ตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
คาขอกูแ้ ละสัญญาเงินกูส้ ามัญฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
……………………………………………..ผูก้ ู้
(.......................................................................)
………………………………………พยาน
(.............................................................)

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

สาหรับเจ้ าหน้ าที่ จากัดวงเงินกู.้ .............................บาท อายุการเป็ นสมาชิก..............ปี ..................เดือน จานวน......................งวด
สัญญาเงินกู.้ .....................ที่....................วันที่.........................จานวนเงิน.......................บาท ต้นเงินคงเหลือ...........................บาท
สัญญาเงินกู.้ .....................ที่....................วันที่.........................จานวนเงิน.......................บาท ต้นเงินคงเหลือ...........................บาท
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(.................................................)
............../................./...............

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้ าภายใน จากัด (สอ.คน.)
สั ญญาคา้ ประกันเงินกู้สามัญ
เขียนที่.....................................................
วันที่......................................................................
ผู้คา้ ประกันคนที่ 1
1

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อายุ....................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.....................หมู่ที่...............ถนน................................ตาบล..................................อาเภอ...........................................
จังหวัด................................โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.............................ทะเบียนสมาชิก สอ.คน. สมาชิกเลขที่......................
เป็ น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  อื่นๆ..........................................................เริ่ มรับราชการเมื่อ.........................................
 ข้าราชการบานาญ ตาแหน่ง.................................................สังกัด........................................โทรศัพท์......................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง....................บาท มีหุน้ อยูใ่ น สอ.คน. จานวน..................บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย
ขอทาสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ สอ.คน. ดังต่อไปนี้
ผู้คา้ ประกันคนที่ 2
1

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อายุ....................ปี
อยูบ่ า้ นเลขที่.....................หมู่ที่...............ถนน................................ตาบล..................................อาเภอ...........................................
จังหวัด................................โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้.............................ทะเบียนสมาชิก สอ.คน. สมาชิกเลขที่......................
เป็ น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  อื่นๆ..........................................................เริ่ มรับราชการเมื่อ.........................................
 ข้าราชการบานาญ ตาแหน่ง.................................................สังกัด........................................โทรศัพท์......................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง....................บาท มีหุน้ อยูใ่ น สอ.คน. จานวน..................บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย
ขอทาสัญญาค้ าประกันให้ไว้แก่ สอ.คน. ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................(ต่ อไปนี้ เรี ย กว่า “ผูก้ ู้”)
กูเ้ งิ นจาก สอ.คน. และได้รับเงินกู้ จานวน.......................................บาท (.................................................................................)
ไปเรี ยบร้ อ ยแล้ ว อั ต ราดอกเบี้ ยร้ อ ยละ..................ต่ อ ปี ก าหนดช าระคื น เป็ นงวดๆละ...............................บาท
(......................................................................) รวม ทั้ งห ม ด ..............งวด ใน แต่ ล ะ งวด ต้ อ งช าระ ภ ายใน
วันที่......................................ของทุกเดื อน เริ่ มชาระงวดแรกภายในวันที่.........................................โดยมี สัญญาเงิ นกูส้ ามัญ
เลขที่................................ลงวันที่................................... เป็ นหลักฐานการกู้ ซึ่ งข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกูเ้ งินระหว่าง
สอ.คน. กับผูก้ ทู้ ้ งั หมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็ นผูค้ ้ าประกันหนี้ดงั กล่าว
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ข้อ 2. ถ้าผูก้ ูผ้ ิดนัดชาระหนี้ ต่อ สอ.คน. ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ แทนสาหรับหนี้ เงินกูต้ าม ข้อ 1. จานวน
ที่ ค ้า งช าระ รวมทั้ง ดอกเบี้ ย และค่ า สิ น ไหมทดแทน ตลอดจนค่ า ภาระติ ด พัน อัน เป็ นอุ ป กรณ์ แ ห่ ง หนี้ รายนี้ เมื่ อ สอ.คน.
ได้มีหนังสื อดังกล่าวไปยังข้าพเจ้าแล้ว
ข้อ 3. ในกรณี ที่ ข ้า พเจ้า ต้อ งช าระหนี้ สิ น ให้ แ ก่ สอ.คน. แทนผู ้กู้ ข้า พเจ้า ยิ น ยอมให้ ผู ้บ ัง คับ บัญ ชา
หรื อเจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ ายเงิ น ได้รายเดื อนหัก เงิน ได้ร ายเดือ น เงิน หุ ้น เงิน ฝาก หรื อ เงิน พึง ได้อื่น ใดของข้า พเจ้า ซึ่ ง ได้รับ จาก
หน่ วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัด และ สอ.คน. เพื่อชาระหนี้แทนผูก้ แู้ ก่ สอ.คน.
ข้อ 4. กรณี สอ.คน. มี หนังสื อบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ให้ สอ.คน. ส่ งไปยังภูมิลาเนาของข้าพเจ้าดังกล่ าว
ข้างต้น เว้นแต่ขา้ พเจ้าจะได้แจ้งการย้ายที่อยูใ่ ห้ สอ.คน. ทราบเป็ นหนังสื อ
ข้า พเจ้า ได้ อ่ า นและเข้า ใจข้อ ความในรายละเอี ย ดของสั ญ ญานี้ ดี แ ล้ ว จึ ง ได้ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้เป็ นส าคัญ
ต่อหน้าพยาน

..................................................ผูค้ ้ าประกันคนที่ 1
(................................................)
..................................................พยาน
...................................................พยาน

..................................................ผูค้ ้ าประกันคนที่ 2
(................................................)
..................................................พยาน
..................................................พยาน

บันทึกการวินิจฉัย
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการเงินกู้
ในการประชุมครั้งที่ ....................วันที่.................................
มติที่ประชุม..........................................................................
ลงชื่อ....................................................................................
(.................................................................................)
ประธานกรรมการ/ผูไ้ ด้รับมอบหมาย

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการดาเนินการ
ในการประชุมครั้งที่..................วันที่............................
มติที่ประชุม..................................................................
ลงชื่อ.............................................................................
(............................................................................)
ประธานกรรมการ/ผูไ้ ด้รับมอบหมาย

