
ค ำแนะน ำแะะอกสาำที่ต้อกใช้อรทะสกกสำทส้อา ำรท กอใินส้อาำม ญ 

ค ำแนะน ำ    ามำ้ิสี่ตยืตนส้อาำม ญจะ้อกใ้ิด้่กอจอำรนอำี่ตารสทณ์ส่กน อพืตกค ำนวณยกดอใินส้อแะะีทำกจ ำนวน 
                     อใินส้อี่ตถ้ส้อกใแน่นกน ส่กนสทกสอกสาำทสำทส้อีุสคท ้ใ  จ ำนวนอใินี่ตกนุม ้ิชรอส้อจะ้อกใถ้ส้อกใ้ทใส ก  
                     จ ำนวนอใินี่ตสทกสชนา ญญำส้อแะะา ญญำค้ ำรทะส น รอำมช้อรมึสขำวะกสทณ่ม่สำทแสอไข  รำสอกสาำท 
                     ไม่ถ้ส้อกใแะะไม่คทกถอวน ผ้อส้อ้ อกใน ำสะ กไรแสอไขชรม่แะะกำจไดอท กอใินส้อะ่ำ้อำสว่ำส ำรนด 

แกกฟกท์มารสทณ์แะะอกสาำที่ต้อกใช้อชนสำทยืตนส้อาำม ญ้ำมสฎรมำยชรม่ (อทิตม 12 ส.พ.58) 
1. แกกฟกท์มารสทณ์ฯชนสำทยืตนส้อาำม ญ ไดอแส่          
   1.1  รน ใาืกขกส้ออใินาำม ญ           (ผู้กู้กรอก มี 2 หน้า พิมพ์ด้านหน้า – หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 
   1.2  รน ใาืกา ญญำอใินส้อาำม ญ     (ผู้กู้กรอก มี 2 หน้า พิมพ์ด้านหน้า – หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 
   1.3  รน ใาืกยินยกมชรอา่วนทำ้สำทร สอใิน้ ำทะค่ำรุอนแะะรน่้ชรอารสทณ์กกมีท พย์ ทพ้.จ ำส ด 
         (ผู้กู้กรอก   มี 2 หน้า พิมพ์ด้านหน้า – หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 
   1.4  ค ำยนิยกมขกใค้่ามทาขกใผ้อส้อ  (คู่สมรสกรอก มี 1 หน้า กรณีผูกู้้เป็นโสดไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้) 
   1.5  รน ใาืกา ญญำค้ ำรทะส นอใินส้อาำม ญ (ผู้ค้้าประกันกรอก มี 2 หน้า พิมพ์ด้านหน้า – หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 
   1.6  รน ใาืกยินยกมชรอร สรน่้ (ผู้ค้้าประกันกรอก มี 1 หน้า - เฉพาะรายที่ผู้ค้้าติดหนีส้ถาบันการเงินอ่ืน) 
   1.7  ชกค ำขกอกำรทะส น้่วิ้สะุ่มกทิษ ีสทุใไีย-แกสซ่ำ รทะส น้่วิ้ จ ำส ด (มรำ้น)  
          (ผู้กู้กรอก  มี 2 หน้า พิมพ์ด้านหน้า – หลังในแผ่นเดียวกัน)  
         - แนกา ำอนำก ้ทรทะจ ำ้ วรทะ้ำ้นผ้อส้อ แะะา ำอนำีะอก่ยนกอำนผ้อส้อ  
           (ช้ออพืตกแนกชกค ำขกรทะส น้่วิ้สะุ่ม 1 ุ้ด)    
          (กรอกเฉพาะรายที่ต้องเพิ่มทุนประกันหรือสมัครประกันใหม่)       
   1.8  ชกค ำขกอริดก ญ้่อใินฝำสกกมีท พย์พิอศษอพืตกระ สรทะส นสำทส้อ แะะก ญ้่กกมีท พย์พิอศษา่วนอสิน 
          ระ สรทะส นสำทส้อ   (ผู้กู้กรอก มี 2 หน้า พิมพ์ด้านหน้า – หลัง ในแผ่นเดียวกัน) 
          - แนกา ำอนำก ้ทรทะจ ำ้ วรทะ้ำ้นขกใผ้อส้อ  (ช้ออพืตกแนกอกสาำทอริดก ญ้่อใินฝำส 1 ุ้ด)  
           (ใช้ส้าหรับผู้กู้ที่เปิดบัญชีเงินฝากเป็นคร้ังแรกและมีหุ้นสะสมไม่ถึง 1 ใน 4 ของยอดกู้)    
           (ผู้กู้รายที่เคยเปิดบัญชีมาแล้ว หรือผู้กู้ที่มีหลักประกันหุ้นเกิน 1 ใน 4 ของยอดกู้ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์มนี้) 
    รมำยอรุ้   แบบฟอร์มสหกรณ์ ตามข้อ 1.1- 1.8  ต้องลงลายมือชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง และผู้กู้ 
   ต้องกรอก เบอร์โทรศัพท์บ้าน, เบอร์โทรศัพท์มือถือ หรือเบอร์โทรหน่วยงานที่สามารถติดต่อผู้กู้ให้ครบถ้วน 
2. ระ สฐำนขกใผ้อส้อ   (ช้ออพืตกแนกอกสาำทสำทยืตนส้อาำม ญ 1 ุ้ด) ไดอแส ่
      -  สลิปเงินเดือน  (ฉบับจริงเดือนปัจจุบัน และรับรองจากเจ้าหน้าที่การเงิน) 
       - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน และส้าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้   
       - ส้าเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ,ออมสิน , ธกส.  (ยกเว้นกรณีมารับเช็คที่สหกรณ์ฯ)  
3.   ระ สฐำนขกใผ้อค้ ำรทะส น ไดอแส่ 
       - ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนและส้าเนาทะเบียนบ้าน 
4.  ระ สฐำนขกใค้่ามทา ไดอแส่  
       - ส้าเนาบัตรประชาชนและส้าเนาทะเบียนสมรส  
      - กรณีคู่สมรสเป็นหญิง และใช้ค้าน้าหน้านาม น.ส. หรือใช้นามสกุลเดิม  ต้องแนบเอกสารรับรองที่ทางราชการ  

         เปน็ผู้ออกให้ด้วย            



                                                                                                                                                       
       
                                                                                                  
 
 

หนังสือขอกู้เงินกู้สามัญ 
                                                                                                                                       เขียนที่............................................................... 
                                                                                                            วันที่................./............................................/.............................. 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที ่       อาย.ุ................ปี 
เป็น   ข้าราชการ   ลูกจ้างประจ า    พนักงานราชการ    อื่น ๆ.....................  สถานภาพ    โสด   สมรส    หย่า   หม้าย 
ต าแหน่ง.......................................สังกัด............................................................โทรศัพท์............................เงินเดือน..............................บาท 
ที่อยู่ปจัจบุันส าหรบัติดต่อ  บ้านเลขที่.......................หมู่ที่..............ซอย.......................................ถนน........................................................... 
ต าบล/แขวง........................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์............................ 
โทรศัพท์ทีท่ างาน..................................โทรศัพท์บ้าน...............................มือถือ....................................อีเมล์............................................... 
ปัจจุบนัมียอดทนุเรือนหุ้น...........................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงนิสามัญ เพื่อโปรดพจิารณาดังต่อไปนี้ 
              ข้อ 1.ข้าพเจ้าขอกูเ้งินจาก สอ.รพช.จ ากัด จ านวนเงิน......................................บาท (.......................................................................) 
เพื่อน าไปใช้ในการ    ช าระหนี้   ซ่อมแซมบ้าน    การศึกษาบุตร   ใช้จ่ายในครอบครัว    อื่นๆ………………….. 
              ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถกู้เงินไดต้ามจ านวนเงินดังกลา่ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.รพช.จ ากัด ปรับลดยอดเงินกู้ให้ตรงตามสิทธิ
ของข้าพเจ้าได้ 
              ข้อ 2.ข้าพเจ้ามีหนี้สินทีต่้องหักจากเงินได้รายเดือนในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี ้
  เงินกู้ฉุกเฉิน    เงินกู้สามัญ   เงินกู้เพื่อการเคหะจากธนาคารอาคารสงเคราะห์    อื่น ๆ…….........…เดือนละ.....................บาท 
              ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะช าระต้นเงนิกู้พรอ้มด้วยดอกเบีย้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ....................บาท ตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบและประกาศของ สอ.รพช.จ ากัด รวม......................งวด     เว้นแต่งวดสุดท้ายช าระตามยอดเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยในอตัรา
ดังกล่าว ทั้งนี้ตั้งแตง่วดประจ าเดอืนที่ข้าพเจ้าได้รบัเงนิกู้เปน็ต้นไป           และหากข้าพเจ้าไม่ได้ระบุจ านวนงวดผ่อนช าระให้ถือว่าขา้พเจ้า
ตกลงและยินยอมผ่อนช าระตน้เงนิกู้และดอกเบี้ยตามจ านวนงวดสูงสุดที่ สอ.รพช.จ ากัด ก าหนดใหผ้่อนช าระได ้
              ในกรณี สอ.รพช.จ ากัด  ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้     ขา้พเจา้ยินยอมให้ สอ.รพช. จ ากัด   เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยไดท้ันที     โดย  
สอ.รพช.  จ ากัด  ไม่จ าเปน็ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
              ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์หักดอกเบี้ยตัง้แต่วันที่ไดร้ับเงนิกู้ ดอกเบี้ยเงินกู้ ให้คิดตั้งแต่วันที่ได้รบัเงนิกู้จนถึงวันส้ินเดือนนั้น 
              ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมใหผู้้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้    
แก่ สอ.รพช.จ ากัด 
              ข้อ 6.หากข้าพเจ้าท าผิดข้อบังคับ สอ.รพช.จ ากัด อันเกี่ยวกบัการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ไม่ว่ากรณีใดๆ  ขา้พเจ้า 
ยินยอมให้ถือว่าเงนิกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคนืโดยส้ินเชิง พร้อมทัง้ดอกเบี้ยในทนัที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
              ข้อ7. ถ้าข้าพเจ้าประสงคจ์ะขอโอนหรือย้ายหรือออกจากราชการ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนงัสือให้สอ.รพช.จ ากัดทราบและจดัการ 
ช าระหนี้สินซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ต่อ สอ.รพช.จ ากัด  ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  เว้นแต่ยังเป็นสมาชิกของสหกรณ์อยู่ตามข้อบังคับข้อ 47  ถ้าข้าพเจ้าไม่ 
ด าเนินการข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ  หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงนิดังกล่าวเพื่อช าระ 
หนี้แก่ สอ.รพช.จ ากัด 
             ข้อ 8.ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของ สอ.รพช.จ ากัด ที่เกี่ยวข้องแล้ว และขอถอืว่าเป็นส่วนหนึง่ของสัญญานี้ 
             ข้อ 9. เมื่อ สอ.รพช.จ ากัด ได้จ่ายเงินกู้ให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่รับโอนเงนิได้รายเดือนหรือ 
บัญชีเงินฝาก สอ.รพช.จ ากัด ที่ข้าพเจ้าได้แสดงต่อ สอ.รพช.จ ากัด ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้จ านวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้วและให้ถือว่า 
เอกสารการโอนเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ทัง้สิ้น 
 

มีหนี้.....................................บาท 

ช าระแล้ว..........งวดของ..........งวด 

รับที่.............................................. 

เฉพาะเจ้าหน้าที ่
หนังสือกู้ที่........................./................. 
วันที่............./...................../.................. 
 บัญชีเงินกู้ที่........................................ 



        ข้อ 10.นอกจากค่าหุ้นทีข่้าพเจ้ามีอยู่ ในสอ .รพช.จ ากัด และใช้เป็นหลักประกันในกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกนัเพิ่มเติม  
ดังต่อไปนี ้
   บุคคลค้ าประกนั                                         สมุดบัญชีเงินฝากจ าน าเป็นประกัน                   อื่นๆ .......................................... 
 ล าดับที ่                   ช่ือ-สกุล    อายุ  เลขที่สมาชิก            สังกัด  เงินได้รายเดือน  ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน 

       
       
       
        

  
 
(ลงช่ือ)...............................................................ผู้กู้                                           (ลงช่ือ).........................................................พยาน 
           ( ............................................................)                                                          (........................................................) 
 
(ลงช่ือ).............................................................สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม  (ลงช่ือ). ........................................................พยาน 
          (.............................................................) เฉพาะกรณีผู้กู้มีคู่สมรส                    (.........................................................) 
ค าเตือน   1. ผู้ลงลายมือชื่อต้องเป็นบุคคลตามชือ่ที่ระบุไว้จริง  มฉิะนั้นจะมีความผิดทางอาญา                                                                                                                               

2. สมาชิกที่ผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงนิหรือดอกเบี้ยในปีใด มิให้ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส าหรับปีนัน้ ตามขอ้บังคับ 
สอ.รพช. จ ากดั ข้อ 23     

                              ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
 
                       เห็นสมควรให้กู้ได้                                            ไม่สมควรให้กู้เพราะ…………………………………………… 
 
                                                                                                 (ลงช่ือ)............................................................... 
                                                        ( ............................................................)                                                  
                                                                                                 ต าแหน่ง………………………………………….     
(กรณีของกู้หุ้นไมต่้องผ่านความเห็นของผูบ้ังคบับัญชา) 
 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ สอ.รพช.กรอก 
เงินได้ 
รายเดือน 

อายุการเป็น
สมาชิก 

ทุนเรือนหุ้น 
จ ากัด 
วงเงินกู ้

หนี้เดิม 
วงเงินกู้คงเหลือ 

สามัญ ฉุกเฉิน รวม 

        

ได้ตรวจสอบสิทธิการกู้ การค้ าประกันพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบและประกาศถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
(ลงช่ือ)..........................................................เจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบียนหุ้น   (ลงช่ือ).......................................................หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้น                                     
            ( ........................................................)                                                 ( ..........................................................)                                                  
            วันที่................./............../................                                                     วันที่............../................../................ 
(ลงช่ือ)............................................................ผู้จัดการหรือผูท้ี่ได้รบัมอบหมาย 
           ( ............................................................)    
            วันที่................./............../................                                                                
 อนุมัตโิดยคณะกรรมการเงินกู้สามัญ ชุดที่……………….ในการประชุมครั้งที…่………….วันที…่....../…………./…………        
           จ านวนเงินที่อนุมัต…ิ………………....บาท (......................................................................) ผ่อนช าระขั้นต่ า.......................... 

เฉพาะเจ้าหน้าท่ี สอ.รพช. 
เงินได้ 
รายเดือน 

อายุการเป็น
สมาชิก (ปี/
เดือน) 

ทุนเรือนหุ้น 

จ ากัด 
วงเงินกู ้

หนี้เดิม 
วงเงินกู้คงเหลือ สามัญ ฉุกเฉิน รวม 

        

     ได้ตรวจสอบสิทธิการกู้ การค้ าประกันพร้อมเอกสารต่าง ๆ ตามระเบียบและประกาศถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
   (ลงช่ือ)........................................................เจ้าหน้าทีฝ่่ายทะเบียนหุ้น     (ลงช่ือ).........................................................หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุน้                                     
              ( ........................................................)                                                      ( .........................................................)                                                  
              วันที่............../..................../................                                                       วันที่............../..................../................ 
   (ลงช่ือ)........................................................ผู้จัดการหรือผูท้ี่ได้รบัมอบหมาย 
              ( ........................................................)    
              วันที่................./............../................                                                                
   อนุมัติโดยคณะกรรมการเงินกู้สามัญ ชุดที่…...........……ในการประชุมครัง้ที…่………….........….วันที่…......../...…........…/…................ 
    จ านวนเงินที่อนุมัต…ิ………………..บาท (..................................................................) ..............งวด ผ่อนช าระขั้นต่ า.........................บาท 

 



 

                                       

 

 

 

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ   
                                                                                                                เลขที่.................................../............................... 

                                                                                              วันที.่.............เดือน...................................พ.ศ.............................. 

                   ข้าพเจ้า.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................อายุ......................ป ี

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                                             เป็น           ข้าราชการ         ลูกจ้างประจ า                                          

        พนง.ราชการ           อื่นๆ ................................................ต าแหน่ง........................................... สังกัด............................................... 

ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ............................บาท  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..............ถนน.............................

ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์..................................... 

โทรศัพท์บ้าน.....................................มือถือ....................................อีเมล์.................................................ขอท าหนังสือกู้เงินให้ไว้ต่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือกู้เงินนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1.ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจ านวน..................................บาท(...........................................................................) 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ........................................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว 

 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ...............................ต่อป ี แต่ต่อไปอาจเปลี่ยนแปลงได้โดย

ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ ทั้งนี้  ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้น  ตามที่สหกรณ์พิจารณาเห็นสมควรได้

ทันที  โดยสหกรณ์ไม่ต้องท าหลักฐานให้กู้อีกทั้งสิ้น  

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอช าระต้นเงินรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆละ.............................................บาท  จ านวน ........................งวด    

 เว้นแต่งวดสุดท้ายช าระตามยอดเงินต้นคงเหลือพร้อมดอกเบี้ย. ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน......................................พ.ศ........................

เป็นต้นไป        
              ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้(รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)แต่ละงวดถึงก าหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรับงวดนั้นๆ 

 ข้อ 4. ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามข้อ 3 นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์และ/ หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ  

ผู้บังคับบัญชาหรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าหักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์

นั้น  จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย  ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้

หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 

 ข้อ 5.ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้  ให้ถือว่าเงินกู้

ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า  ข้าพเจ้าจะต้อง

แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน        ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์  และ/หรือ ผู้เกี่ยวข้อง/

เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการบ าเหน็จ  บ านาญ เงินกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ

หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น

เสียก่อนได้   

สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้อง 

ติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรัษฎากร 



 

 ข้อ 7. ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดผิดสัญญา 

                             7.1  ผู้กู้ไม่ช าระต้นเงิน  ดอกเบี้ย  และ/หรือตามก าหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้ 

                             7.2  ผู้กู้ไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดข้อตกลงข้อก าหนดหรือเงื่อนไขใดๆที่ระบุไว้ในสัญญาฉบับนี้   หรือข้อตกลงใดๆ 

                                    ที่ผู้กู้เข้าผูกพัน 

 ข้อ 8. ในกรณีที่ผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดดังกล่าวในข้อ 7    ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ถือว่าเป็นการผิดนัดในจ านวนหนี้ทั้งหมดที่ผู้กู้มี

ต่อสหกรณ์ และให้ถือว่าหนี้เงินตามสัญญาฉบับนี้เป็นอันถึงก าหนดช าระทันที 

                ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น  เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่

ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้  เม่ือข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้

เป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้  โดยให้สหกรณ์มีอ านาจที่จะด าเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 

  ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้รับโอนประโยชน์ในเงินค่าหุ้น  เงินฝาก เงนิประกันชีวิต หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ 

เม่ือข้าพเจ้าถึงแก่ความตายเพื่อช าระหนี้ที่ค้างช าระโดยสิ้นเชิง   

 ข้อ 11.หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

  ข้อ 12.ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์ และ/หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น

มอบไว้ให้สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

                 ข้อ 13. บรรดาหนังสือตดิต่อ หนังสือบอกกล่าวทั้งหลายที่สง่ให้ผู้กู้  ไม่ว่าจะส่งไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน  

ถ้าหากไดส้่งไปยังสถานที่ที่ระบุในสัญญาข้างต้นแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้กู้แล้วโดยชอบ 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ

ต่อหน้าพยาน  

 

ลงชื่อ....................................................................................ผู้กู ้

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

 

ลงชื่อ..........................................................................พยาน              ลงชือ่...........................................................................พยาน 

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

 

 

        ข้าพเจ้า..................................................................ได้รับเงินกู้จ านวน.................................บาท (....................................................) 

ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.................เดือน.................................พ.ศ.............................โดย   

  เช็คธนาคาร..........................................สาขา....................................................เลขที่........................................................ 

 โอน/น าเข้าฝากบัญชีของข้าพเจ้า 

       ชื่อธนาคาร............................................สาขา....................................................บัญชีเลขที่.................................................             

                                                                                                                

ลงชื่อ.............................................................................ผู้รับเงิน          ลงชื่อ........................................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 

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

 

ลงชื่อ........................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนังสือกู้เงิน 

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



              หนังสือยินยอมใหสวนราชการหกัเงินชําระคาหุนและหนี้ใหสหกรณออมทรัพย  รพช.จํากัด 
 

 เขียนที…่………………………............ 
 ………………………………..... 
 

วันที…่……เดอืน………………….พ.ศ………… 
 
 

 
ขาพเจา………………………………………………….. สมาชิกเลขที่............................อายุ………ป   

มีช่ืออยูในทะเบียนบานเลขที่…………....หมูที่……...ตรอก/ซอย ....................................ถนน................................ 
ตําบล/แขวง.....................................อําเภอ/เขต……………….........……จังหวัด……………………………….. 
โทรศัพท............................................รับราชการสังกัด ……………………………………………………..
ตําแหนง. ………….............................................                                          

 
    มีความประสงคใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน ณ .ที่จาย เพื่อนําสงเงินใหแกสหกรณออมทรัพย 

รพช. จํากัด  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับ สวนราชการที่ขาพเจาสังกัดอยู  ดังนี้ 
 
                ขอ 1.ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงนิ หักเงนิเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ  หรือ  
เงินอื่นๆที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู  ทั้งปจจบุัน อนาคต ตามจํานวน 
ที่สหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด  แจงในแตละเดือน เพื่อสงชําระหนี้  ชําระคาหุน    หรือเงินอื่นแลวแตกรณ ี
ใหสหกรณออมทรัพย  รพช.จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 
               ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/พนักงานราชการ    และไดรับเงินฌาปนกิจ
สงเคราะห บําเหน็จ บํานาญ เงินขวัญถุง หรือเงินอื่นๆ   ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน ของสวนราชการ 
หรือ หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินฌาปนกิจสงเคราะห  เงินบําเหน็จ  บํานาญ  เงินขวัญถุง หรือเงิน
อ่ืนๆ ที่พึงไดรับจากทางราชการ ตามขอ 1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด ไดแจง  และใหสงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง  
 
               ขอ 3.การหักเงินเดือน คาจางเงินฌาปนกิจสงเคราะห เงินบําเหน็จบํานาญเงินขวัญถุง หรือเงินอื่นๆไมวา
กรณีใด ตามขอ2. เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว(ถามี)     ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงให สหกรณ
ออมทรัพย รพช.จํากัด กอนเปนอันดับแรก 
 

 



 ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ3.นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไปและขาพเจาสัญญาวา 
จะไมถอนการใหคํายนิยอมนี้ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของ 
สหกรณหรือพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอสหกรณฯ เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณ- 
ออมทรัพย รพช.จํากัด 
 
 ขอ 5.ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สังกัด  โดยโอนหรือยายไปสังกัดสวน
ราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน
ของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน    แหงใดแหงหนึ่งที่ขาพเจาโอนไป
สังกัดหักเงินเดือน    คาจาง  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกันที่ขาพเจามี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี  เพื่อสงชําระหนี้  
ชําระคาหุน         หรือเงินอื่น ใหสหกรณออมทรัพย  รพช.จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน รวมทั้งขาพเจาสัญญา
วาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ   เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ  
หรือใหหนวยงานของรัฐ  หรือ องคกรปกครองสวนทองถ่ินที่ขาพเจาสังกัดอยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตน
แทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 
 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเองและไดตรวจสอบขอความและถอยคํา  
ในหนังสือนี้ทัง้หมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 
 
  ลงชื่อ………………………………………ผูใหคํายนิยอม   
  (……………………………………..) 
 
                                                                       ลงชื่อ………………………………………คูสมรสผูใหคํายนิยอม   
                                                                                   (……………………………………..) 
 
                                                                       ลงชื่อ………………………………………พยาน  
 (……………………………………..) 
 
                                                    ลงชื่อ………………………………………พยาน 
  (……………………………………..) 



 

                                

 

         

 

ค ำยินยอมของคู่สมรสของผู้กู ้

                                                                                             เขียนที่.......................................................................................... 

วันที่.....................เดือน.....................................พ.ศ...................... 

             ข้าพเจ้านาย/นาง./นางสาว............................................................................................................................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน                                                                                                         

เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.......................................................................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จ ากัด   ตามหนังสือกู้เงินส าหรบัเงนิกู้สามัญข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

                          ลงช่ือ.......................................................................................คู่สมรสให้ค ายินยอม 

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

ลงช่ือ.....................................................................................ผู้กู้ 

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

 

หมำยเหตุ     คู่สมรสต้องแนบหลกัฐานดังต่อไปนี ้
                     -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนสมรส 

                     -  กรณีคู่สมรสเป็นหญิง และใช้ค าน าหน้านาม น.ส. หรือใช้นามสกุลเดิม  ต้องแนบเอกสารรับรองที่ทาง  

                         ราชการเป็นผู้ออกให้ด้วย 

หนังสือเงนิกู้ที่................................................ 

ช่ือผู้กู.้.............................................................. 



 

 

 

หนังสือค ้ำประกันส้ำหรับเงินกู้สำมัญ   

เลขที่............................./.................................. 

วันที่.....................เดือน......................................พ.ศ....................... 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................อายุ................ป ี

เลขประจ าตัวประชาชน  เป็น           ข้าราชการ               ลูกจ้างประจ า 

          พนง.ราชการ            อื่นๆ ....................................ต าแหน่ง...................................................................สังกัด...........................................................

อายุราชการ...........................ป ี  ไดร้ับเงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ.......................................บาท  ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...................

ถนน.........................................ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต......................................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์..................

โทรศัพท์บ้าน........................................มือถือ........................................อเีมล์............................................................................ได้ท าหนังสือค  าประกัน

ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์  รพช.  จ ากัด  ซึ่งต่อไปนี ในหนังสือค  าประกันนี จะใช้ค าว่า”สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี  

 ข้อ 1.ตามที่สหกรณ์ได้ให้..............................................................................................กู้เงิน จ านวนเงินกู้.................................................. 

(...........................................................................................) ตามหนังสือเงินกู้สามัญที่..........................................ลงวันที่................................................ 

และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค  าประกันหนี ดังกล่าวพร้อมดอกเบี ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน

อันเป็นอุปกรณแ์ห่งหนี นั นด้วย. 

  ข้อ  2.  ข้าพเจ้าได้ยินยอมค  าประกันหนี ดังกล่าวตาม  ข้อ  1    และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี   อัตราดอกเบี ย  และ

การเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนั นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั นๆ ทุกประการ  

จนกว่าหนี สิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั น  จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 

 ข้อ 3  .ในกรณีที่ลูกหนี ผิดนัดไม่ช าระหนี ตามสัญญากู้ หรือช าระหนี ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญากู้ข้างต้น          เม่ือสหกรณ์บอกกล่าวให้

ผู้ค  าประกันรับทราบแล้ว  ผู้ค  าประกันยินยอมจะช าระหนี ให้สหกรณ์โดยสิ นเชิงทั งสิ นโดยพลัน 

 ข้อ  4.  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค  าประกัน

รายนี   จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค  าประกันไว้นี จะได้ให้สมาชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค  าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ  5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้    หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวัน

นับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด      ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี โดยให้สหกรณ์และ/หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน   และ

เงินอื่นใดของข้าพเจ้าหักจ านวนเงิน  ณ  ที่จ่าย  ช าระหนี ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์

ด้วย  โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์  และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป  ทั งนี จนกว่าจะได้

ช าระหนี ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค  าประกันนั น  โดยสิ นเชิงแล้ว 

 ข้อ  6.  ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้สหกรณ์และ/หรือผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อ

แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน  ณ  ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี จนสิ นเชิง  

 ข้อ  7.  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 

                ข้อ 8.  บรรดาหนังสือติดต่อ หนังสือบอกกล่าวทั งหลายที่ส่งให้ผู้ค  าประกัน ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน  ถ้าหาก

ได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุในสัญญาข้างต้นแล้วให้ถือว่าได้ส่งให้ผู้ค  าประกันแล้วโดยชอบ 
 

สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้อง 

ติดอากรแสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร 

หนังสือเงนิกู้ที่....................................... 

ช่ือผู้กู.้................................................... 



 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค  าประกันนี โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

ลงชื่อ............................................................................ผู้ค  าประกัน 

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

 

     ลงชื่อ..............................................................................พยาน                        ลงชื่อ...............................................................................พยาน  

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

                                                                    

 

 

ค้ำยินยอมของคู่สมรสของผู้ค ้ำประกัน     

                                                                                                  เขยีนท่ี...................................................................... 

                                                                                วันท่ี...........เดอืน.........................................พ.ศ. ....................... 

 ข้าพเจ้า  นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................................................  

เลขประจ าตัวประชาชน 

เป็นคู่สมรสของนาย/นาง..........................................................................................  ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญ

ของสหกรณ์ออมทรัพย ์รพช. จ ากัด  ตามหนังสือค  าประกันเงินกู้ข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 

                               ..............................................................................คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

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

               ..............................................................................ผู้ค  าประกัน 

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

รับรองว่าได้ตรวจสอบบัตรประจ าตัว  ลายมือชื่อ  และเอกสารประกอบ  ของผู้ค  าประกันแล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน 

 

                                                          ลงชื่อ................................................................................เจ้าหน้าที่ 

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

        ............................/.........................../........................ 

หมำยเหตุ  1. ผู้ค  าประกันต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านประกอบเป็นหลักฐานด้วย 

    2. คู่สมรสของผูค้  าประกันต้องแนบหลักฐานดงัต่อไปนี  
                     -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนสมรส 

                     -  กรณีคู่สมรสเป็นหญิงและใชค้ าน าหน้านาม  น.ส.หรือใช้นามสกุลเดิม  ตอ้งแนบเอกสารรับรองที่ทางราชการเปน็ผู้ออก 

                        ให้ด้วย                     

 



หนังสือยินยอมใหหักหนี ้

(ใชสําหรับผูค้ําประกันกรอกกรณีติดภาระสถาบันการเงินอื่น) 

                               เขียนที่................................................................................ . 

                                                                        วันที่...........เดือน.............................. พ.ศ. ...........................  

ตามที่ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.................................................นามสกุล..............................................  

เลขที่สมาชิก....................ตําแหนง..........................................อายุ............ป สังกัด........................................ ...... 

ไดกูเงินกับธนาคาร.......................โครงการ........................................เลขที่สัญญา...............................................  

ลงวันที่..........เดือน...................พ.ศ. ......... ........จํานวนเงินที่ขอกู............................................................. .... บาท 

ปจจุบันคงเหลือหนี้เปนจํานวนเงิน............................................บาท และไดยินยอมค้ําประกันเงินกูสามัญใหกับ 

นาย/นาง/นางสาว...........................................นามสกุล..............................................เลขที่สมาชิก.........................  

ตําแหนง..............................อายุ...........ป สังกัด..............................ซ่ึงไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด  

เปนจํานวนเงิน.......................................................บาท (.......................................................................................)  

                หากผูกูไมชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด ตามขอผูกพันไมวาเหตุใด ๆ    ขาพเจาในฐานะ

ผูค้ําประกันยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือ เจาหนาที่ผูจายเงินเดือน คาจาง เงินบําเหน็จ เงินบํานาญหรือเงินอ่ืนใดที่

ขาพเจาจะพึงไดรับหักเงินดังกลาวเพ่ือชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด จนครบ 

ลงช่ือ.......................................................ผูค้ําประกัน  

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

                                                      ลงช่ือ....................................................... คูสมรสผูใหคํายินยอม  

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

 ลงช่ือ........................................................พยาน                    ลงช่ือ........................................................พยาน  

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

 ขอรับรองวาผูค้ําประกันเปนขาราชการ/ลูกจางประจําในสังกัดจริงและจะดําเนินการหักเงินชําระหนี้ตาม

เงื่อนไขในหนังสือยินยอมใหหักหนี้ฉบับนี้จนครบ 

                                                        ลงช่ือ........................................................ผูบังคับบัญชา  

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

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







              สหกรณออมทรัพย รพช.จํากัด 
          คําขอเปดบัญชีเงินฝากออมทรพัยพเิศษเพื่อหลกัประกนัการกู  
              และบัญชอีอมทรพัยพิเศษสวนเกินหลกัประกนัการกู 

 
                                                      
                                                       วนัท่ี............................................................................ 
เรียน  ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัย รพช.จํากดั 
 
                 ขาพเจา ........................................................................................สมาชกิเลขท่ี............................ 
สังกัด.............................................................................................................อายุ.......................................ป    
เชื้อชาติ.................................สัญชาติ....................................อาชีพ.............................................................. 
ท่ีอยู............................................................................................................................................................... 
...................................................................................................อีเมลล........................................................ 
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              การเปดบัญชีเงินฝาก สมาชกิผูประสงคขอกูสามัญ  ตองกรอกรายการในใบคําขอเปดบัญชีฉบับนี้
ใหครบถวน และใหตวัอยางลายมอืชือ่ไวกบัสหกรณฯ  โดยมีเงื่อนไขดงัตอไปนี ้

1. วตัถุประสงคของการเปดบญัชีเพ่ือใชเปนหลักประกนัเงนิกูสามัญกับสหกรณฯ 
2. เปดบัญชีเงินฝาก  2  ประเภทไดแก 

2.1 บัญชีเงินฝากประเภทที่ 1 “บัญชีเงินฝากออมทรพัยพิเศษเพื่อหลกัประกนัการกู” เพ่ือใชเปน
หลักประกนัเงินกูสามัญ  เพ่ิมเติมจากมลูคาหลักประกนัหุนท่ีมีอยู ท้ังนี้เพื่อเพ่ิมหลกัประกัน
ใหครบตามเงือ่นไขการกูสามัญ     

2.2  บัญชีเงินฝากประเภทท่ี 2  “บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษสวนเกินหลกัประกันการกู”    เพื่อ
รองรับการโอนดอกเบีย้จากเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อหลักประกนัการกู และกรณกีูใหมซ้ํา
หากคํานวณหลักประกันเงนิฝาก  เมื่อรวมกับมูลคาหุน ณ วนัท่ีอนุมัตใิหกูแลว     มมีูลคาเกนิ
กวาหลกัประกันที่กําหนด    จะนําเงนิสวนเกินโอนเขาบญัชีนีด้วย 

3. สหกรณฯจะออกใบรับรองเงินฝาก หรอื Member Statement  เปนหลักฐานแทนสมดุคูฝาก และ
จะออกใหเมื่อมีการโอนดอกเบี้ย หรือ เมื่อมีการเปลีย่นแปลงยอดเงินฝาก   

4. การฝากเงิน  สมาชิกผูขอกูสามัญที่มีหลักประกันหุนไมครบตามเงื่อนไขการกูสามัญ  ยินยอมให
สหกรณฯ  นําเงินกูสามัญทีไ่ดรับอนุมตัิรวมกับหุนที่มีอยู  เพื่อใหหลักประกันครบตามเงื่อนไข
การกูสามัญ  โดยโอนเขาบัญชีเงินฝากประเภทที่ 1  



5. การถอนเงิน ในระหวางท่ีสญัญาเงินกูสามัญยังไมสิ้นสุด      สมาชิกผูกูสามารถถอนเงินจากบญัชี
เงินฝากประเภทที่ 2  ไดเดือนละ 1 ครั้ง หากถอนเงินเกนิกวา 1 ครั้งตอเดือน คิดคาปรับรอยละ 1 
ของยอดเงินทีถ่อน คาปรับขัน้ต่ํา 500 บาท      

6. อัตราดอกเบี้ย คํานวณดอกเบี้ยรายวันถึงสิ้นเดือนมถิุนายน และสิ้นเดือนธันวาคมของทุกป             
6.1 บัญชีเงินฝากประเภทที่ 1 ใหไดรับดอกเบีย้เทากับรอยละ 85 ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา    
        12 เดือนโดยดอกเบี้ยของบัญชีนี้ จะถกูโอนเขาบัญชเีงินฝากประเภทที่ 2 ทุกครึ่งป เพื่อให  

สมาชิกถอนได 
6.2 บัญชีเงินฝากประเภทที่ 2 ใหไดรับดอกเบีย้เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยพิเศษ  

      7.   ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ นําเงินฝากจากทั้ง 2 บัญชี   ไปหักชาํระหนีจ้ากยอดเงินกูคงเหลอื     
หรอืหนี้สินอืน่ใดท่ีมอียูกับสหกรณฯ ในกรณตีอไปนี ้

7.1 กรณีขาพเจาสมาชกิผูกูเสียชวีติ ซึ่งหลังจากนําเงินฝากไปหักหนี้สินแลว หากมีเงินคงเหลือ 
ใหจายแกผูที่มรีายช่ือตามทีร่ะบุไวในหนังสือแตงตั้งผูรับโอนผลประโยชนของสหกรณฯ 
ตอไป    

7.2 กรณีขาพเจาสมาชกิผูกูลาออกหรือถูกใหออกจากสหกรณฯ   ซ่ึงหลังจากนําเงินฝากไปหัก
หนี้สินแลว  หากมีเงินคงเหลอื ใหจายคืนใหกับสมาชิกหลังจากปดบญัชีเงินฝาก     

8. การปดบัญชีเงนิฝากทั้ง 2 บญัชี  สหกรณฯจะทําการปดบัญชีให  สําหรับสมาชิกรายที่ชําระหนี้
เงินกูสามญัตามสัญญาเดิมครบถวน และไมมีความจําเปนตองใชเงินฝากเปนหลกัประกันตอไป 

        9.  คาใชจายในการโอนเพื่อถอนเงินฝากทั้งสองบญัชีนี้   สมาชิกเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด      
             ขาพเจารับทราบและตกลงยินยอมปฏิบัติตามเง่ือนไขการเปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อ
หลกัประกันการกูและบัญชอีอมทรพัยพิเศษสวนเกินหลกัประกันการกู ดังกลาวขางตน                                                       

              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                          .............................................................     
                                                                        (ผูขอเปดบญัช)ี  

                                      
                                    ตัวอยางลายมอืชือ่ผูขอเปดบญัช ี

ชื่อผูฝาก .................................................................................เลขท่ีสมาชกิ............................. 
บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพื่อหลักประกนัการกูเลขท่ี....................................................... 
บัญชีเงินฝากออมทรัพยพิเศษสวนเกินหลกัประกันการกูเลขท่ี................................................ 

ตวัอยางลายมอืชือ่          1.   ............................................................................................ 

2. ............................................................................................ 
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