


เอกสารหลกัฐานประกอบการกู้เงนิสามัญ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 

1.  ผู้กู้    -  ส ำเนำบตัรประจ ำตวั( บตัรขำ้รำชกำรหรือบตัรประชำชน) 

  -  ส ำเนำทะเบียนบำ้น   

  -   สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั   

  -  ใบรับเงินของสหกรณ์ เดือนปัจจุบนั 

  -   หนงัสือแสดงควำมจ ำนงใหห้กัเงินกูส้ำมญั เพื่อช ำระค่ำหุน้ กรณีสมำชิกผูย้ืน่กูเ้งินสำมญั                     

                         มีมูลค่ำหุน้ไม่ถึงร้อยละ 15 ของวงเงินกูส้ำมญั 

  -  หนังสือแสดงควำมจ ำนงขอใช้สิทธิรับเงินบ ำนำญ และยินยอมให้หักเงินช ำระหน้ีสหกรณ์ 

ออมทรัพยก์รมกำรคำ้ภำยใน จ ำกดั  (กรณีขำ้รำชกำร) ส ำหรับผูกู้ป้ระสงคส่์งคืนเงินกูส้ำมญัภำยในอำยไุม่เกิน 

65 ปี (แต่ไม่เกิน 180 งวด) 

   -  หนงัสือแสดงควำมจ ำนงขอใชสิ้ทธิบ ำเหน็จรำยเดือน  และยนิยอมใหห้กัเงินช ำระหน้ีสหกรณ์

ออมทรัพยก์รมกำรคำ้ภำย จ ำกดั (กรณีลูกจำ้งประจ ำ)  ส ำหรับผูกู้ป้ระสงคส่์งคืนเงินกูส้ำมญัภำยในอำยไุม่เกิน 

65 ปี (แต่ไม่เกิน 180 งวด)  

   -  ใบค ำขอเอำประกนัชีวิต  ประเภทกลุ่ม  บริษทั  กรุงเทพประกนัชีวติ  จ  ำกดั (มหำชน)                  

      ส ำหรับสมำชิกท่ียืน่กูเ้งินสำมญั วงเงินเกิน  850,000  บำท 

  -  ผูกู้ล้งลำยมือช่ือในเอกสำรกำรกูเ้งินสำมญัทุกหนำ้ 

     2.  ผู้ค า้ประกนั      -  ส ำเนำบตัรประจ ำตวั  (บตัรขำ้รำชกำรหรือบตัรประชำชน) 

   -  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

          -   ผูค้  ้ำประกนัลงลำยมือช่ือในเอกสำรกำรค ้ำประกนัทุกหนำ้ 

 

หมายเหตุ    1.ในส่วนของพยำนทั้งของผูกู้ ้และ ผูค้  ้ำประกนั  

ขอควำมกรุณำ กรอกรำยละเอียดใหค้รบถว้น  

      2.  ใหผู้ค้  ้ำประกนัลงนำมเป็นพยำนในค ำขอกู้

และสญัญำเงินกูส้ำมญั   





 

                        
 
 

                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน  จ ากดั  (สอ.คน.) 
                                                                         ค าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญ 
 

                                                                             เขียนท่ี................................. 
                                        วนัท่ี.................................................... 
  
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................. 
อาย.ุ..............ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี................ถนน................................ 
ต าบล..................................อ าเภอ....................................จงัหวดั......................................... 
โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้..............................สถานภาพ   โสด   สมรส  หมา้ย  
ช่ือคู่สมรส...........................................สมาชิกเลขท่ี..........................มีหุน้อยูใ่นสอ.คน.  
จ านวน..........................บาท เป็น ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า  อ่ืน ๆ....................  
สังกดั............................ เงินเดือนท่ีไดรั้บ..........................บาท   
 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของ สอ.คน. จ  านวน.....................................................บาท  
(........................................................................)  เพื่อน าไปใชใ้นการ  ซ่อมแซมบา้น   
 การศึกษา  ใชจ่้ายในครอบครัว อ่ืน ๆ................................ โดย  รับเช็คดว้ยตนเอง 
 รับเช็คโดยมอบอ านาจให.้.....................................................................เป็นผูรั้บแทน   
 รับเช็คโดยมอบอ านาจให้ เจ้าหน้า ท่ีสหกรณ์น า เช็คเข้าบัญชี  ธนาคารกรุงไทย   
สาขา........................................................เลขท่ีบญัชี...............................................................  
 ขอ้ 3.  ข้าพ เจ้าสัญญาว่าจะช าระต้น เ งินกู้ คืน เ ป็นงวดราย เ ดือนเท่ าๆกัน  
งวดละ.......................บาท รวม................งวด  พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราท่ีก าหนดไว  ้
ในระเบียบของ สอ.คน. เวน้แต่งวดสุดทา้ยขอส่งตามจ านวนท่ีเป็นจริงโดยเร่ิมงวดแรก 
ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...................เป็นตน้ไป  โดยใช ้ หุ้น บุคคล  เงินฝากค ้าประกนั 
 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ 
หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เพื่อช าระหน้ีแก่ สอ.คน. ความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไปทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามสัญญาน้ี
โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมว่า  เม่ือเกิดกรณีอย่างใดอย่างหน่ึง ซ่ึงก าหนดในข้อบงัคบัของ สอ.คน. ข้อ 14 ให้ถือว่าเงินกู้น้ี       
เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีใหไ้ว ้

 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมรับผูกพนัตามข้อบังคับของ สอ.คน.ว่าถ้าข้าพเจ้าโอน หรือยา้ย หรือลาออกจากราชการ หรือ           
งานประจ า ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให ้สอ.คน. ทราบ และจดัการช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อ สอ.คน.ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 

 
 

เลขท่ีรับ.................................. 
วนัท่ี........................................ 
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ......................... 

สัญญาเลขที.่.............วนัที.่.............. 
จ านวนเงินกู.้............................บาท 

ดอกเบ้ียร้อยละ........................ต่อปี 

หกั  หน้ีสามญั..........................บาท 

        หน้ีฉุกเฉิน........................บาท 

        เพิ่มหุน้.............................บาท 

        ค่าเช็ค...............................บาท 

จ่ายสุทธิ...................................บาท 
เช็คธ.กรุงไทยเลขท่ี......................... 
วนัท่ี................................................ 
ผูรั้บเงิน........................................... 
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์............................
บนัทึก/จ่าย ความเห็นผู้บังคับบัญชา 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ 
ผูกู้ย้งัปฎิบติัราชการจริง 

ลงช่ือ............................................. 
      (..............................................) 
ต าแหน่ง........................................ 

หมายเหตุ 

  1.  ผู ้ขอกู้ เป็นข้าราชการตั้ งแ ต่
ระดับ ช านาญงานหรือช านาญการ
ข้ึนไป ไม่ตอ้งผ่านการพิจารณาของ
ผูบ้งัคบับญัชา 
   2 .  ผู ้ บั ง คั บ บั ญ ช า ห ม า ย ถึ ง             
ผ อ .หั ว ห น้ า ฝ่ า ย  ห รื อ  หั ว ห น้ า
ส านักงาน ซ่ึงเป็น  ผู ้บังคับบัญชา
โดยตรงหรือรักษาการแทน 
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           ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวไวว้รรคก่อน ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินสะสมส าหรับ
ขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงินกบข. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจา้งพึงจ่ายให้แก่ขา้พเจา้
หกัเงินดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีต่อ สอ.คน. ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
 ขอ้ 7.  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบัและระเบียบของ  สอ.คน. ท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ และใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 ขอ้ 8.  เม่ือ สอ.คน. ไดจ่้ายเงินให้ขา้พเจา้ไม่ว่าจะจ่ายดว้ยเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีท่ีขา้พเจา้แจง้ต่อ สอ.คน.  
เป็นจ านวนเท่าท่ีกรรมการด าเนินการ สอ.คน. อนุมัติให้กู้ได้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้ว          
และใหถื้อวา่เอกสารการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
 ขอ้ 9.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นสัญญาน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้อ.คน.ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที    
 ขอ้ 10. ขา้พเจา้ยนิยอมท าประกนัชีวติกลุ่มกบั  สอ.คน. ในวงเงินเท่าที่ข้าพเจ้าเป็นหนีก้ับ  สอ.คน.  และมอบให ้ สอ.คน.  
เป็นผูรั้บผลประโยชน์ 
 ขอ้ 11. หากมีการติดตามทวงถามให้ขา้พเจา้ช าระหน้ีเน่ืองจากการผิดนดัหรือผิดขอ้สัญญาใด ๆ ขา้พเจา้ตกลงรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ี เกิดข้ึนให้แก่ สอ.คน.จนเต็มจ านวน ซ่ึงรวมทั้ งค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี                 
ตามกฎหมาย ค่าทนายความ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
  ค าขอกูแ้ละสัญญาเงินกูส้ามญัฉบบัน้ี ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  
 

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

         ………………………………………พยาน    ………………………………………..พยาน 
        (.............................................................)                     (.............................................................)    
           
 
 
 
  
ส าหรับเจ้าหน้าที ่จ  ากดัวงเงินกู.้.............................บาท อายกุารเป็นสมาชิก..............ปี..................เดือน จ านวน......................งวด 
สัญญาเงินกู.้.....................ท่ี....................วนัท่ี.........................จ  านวนเงิน.......................บาท ตน้เงินคงเหลือ...........................บาท 
สัญญาเงินกู.้.....................ท่ี....................วนัท่ี.........................จ  านวนเงิน.......................บาท ตน้เงินคงเหลือ...........................บาท 

                                                                                                                                                            

ลงช่ือ................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
                                                                                                                             (.................................................) 
 ............../................./...............                                                                                                                                                                                                                        

 



 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการค้าภายใน จ ากดั  (สอ.คน.) 
สัญญาค า้ประกนัเงินกู้สามัญ 

 

       เขียนท่ี..................................................... 

                                                                             วนัท่ี...................................................................... 
 

   

   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อาย.ุ...................ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี...............ถนน................................ต าบล..................................อ าเภอ...........................................
จงัหวดั................................โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้............................ทะเบียนสมาชิก สอ.คน.   สมาชิกเลขท่ี......................        
เป็น  ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า   อ่ืนๆ..........................................................เร่ิมรับราชการเม่ือ......................................... 
 ขา้ราชการบ านาญ  ต าแหน่ง.................................................สังกดั........................................โทรศพัท.์.....................................
ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง....................บาท  มีหุน้อยูใ่น สอ.คน. จ  านวน..................บาท    สถานภาพ  โสด   สมรส   หมา้ย  
ขอท าสัญญาค ้าประกนัใหไ้วแ้ก่ สอ.คน.  ดงัต่อไปน้ี 
 
 

   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อาย.ุ...................ปี  
อยูบ่า้นเลขท่ี.....................หมู่ท่ี...............ถนน................................ต าบล..................................อ าเภอ...........................................
จงัหวดั................................โทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้............................ทะเบียนสมาชิก สอ.คน.   สมาชิกเลขท่ี......................        
เป็น  ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า   อ่ืนๆ..........................................................เร่ิมรับราชการเม่ือ......................................... 
 ขา้ราชการบ านาญ  ต าแหน่ง.................................................สังกดั........................................โทรศพัท.์.....................................
ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง....................บาท  มีหุน้อยูใ่น สอ.คน. จ  านวน..................บาท    สถานภาพ  โสด   สมรส   หมา้ย  
ขอท าสัญญาค ้าประกนัใหไ้วแ้ก่ สอ.คน.  ดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ตามท่ี (นาย/นาง/นางสาว).............................................................................. ..........(ต่อไปน้ีเรียกว่า “ผูกู้ ้”)             
กูเ้งินจาก สอ.คน. และไดรั้บเงินกู ้จ  านวน.......................................บาท (.................................................................................)   
ไป เรียบ ร้อยแล้ว  อัตราดอกเบ้ี ยร้อยละ..................ต่อปี   ก าหนดช าระคืน เป็นงวดๆละ...............................บาท 
(......................................................................)  รวมทั้ งห มด ..............งวด  ใน แ ต่ ละ งวดต้อ งช าระภ ายใน                                      
วนัท่ี......................................ของทุกเดือน   เร่ิมช าระงวดแรกภายในวนัท่ี.........................................โดยมีสัญญาเงินกูส้ามญั         
เลขท่ี................................ลงวนัท่ี................................... เป็นหลกัฐานการกู ้ ซ่ึงขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอียดการกูเ้งินระหว่าง 
สอ.คน. กบัผูกู้ท้ ั้งหมดแลว้และขา้พเจา้ตกลงเป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีดงักล่าว  

 

 

  

ผู้ค า้ประกนัคนที ่1 
1 

ผู้ค า้ประกนัคนที ่2 
1 



2 
 

 ขอ้ 2. ถา้ผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีต่อ สอ.คน. ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ีแทนส าหรับหน้ีเงินกูต้าม ขอ้ 1. จ  านวน  

ท่ีค้างช าระ รวมทั้ งดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี เม่ือ สอ.คน.          
ไดมี้หนงัสือดงักล่าวไปยงัขา้พเจา้แลว้ 
                 ข้อ 3. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหน้ีสินให้แก่ สอ.คน.  แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู ้บังคับบัญชา         
หรือเจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินได้รายเดือนหักเงินไดร้ายเดือน  เงินหุ ้น เงินฝาก หรือเงินพึงไดอื้่นใดของขา้พเจา้ซ่ึงไดร้ับจาก
หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั และ สอ.คน. เพื่อช าระหน้ีแทนผูกู้แ้ก่  สอ.คน. 
   ขอ้ 4. กรณี สอ.คน. มีหนังสือบอกกล่าวไปยงัขา้พเจา้ ให้ สอ.คน. ส่งไปยงัภูมิล าเนาของขา้พเจา้ดงักล่าว
ขา้งตน้ เวน้แต่ขา้พเจา้จะไดแ้จง้การยา้ยท่ีอยูใ่ห ้สอ.คน. ทราบเป็นหนงัสือ 

           ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในรายละเอียดของสัญญาน้ีดีแล้วจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ               
ต่อหนา้พยาน 
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