
 
 

                                  
 

เร่ิมใช้ตั้งแต่วันท่ี   1  กุมภาพนัธ์   2558 
เอกสารประกอบค าขอกู้เงินสามัญ   (สอ.200) 

ผู้กู้        1.   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรประจ าตัวข้าราชการ   
2. คู่สมรสตอ้งลงลายมือช่ือผูใ้ห้ค  ายนิยอม    
3.  สลิปเงินเดือน (ส าเนา หรือ ตวัจริง) 
4. หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินช าระหน้ี  (ต้องลงลายมือช่ือ) 
5. ใบค าขอเอาประกันกลุ่มส าหรับสหกรณ์   (ผู้กู้)  จะต้องท าประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครองหนีเ้ต็มวงเงินที่ได้รับ

อนุมัติ     

ผู้ค า้ประกนั  1.   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / บตัรประจ าตวัขา้ราชการ  
2.   คู่สมรสลงลายมือช่ือผูใ้หค้  ายนิยอม   
3. สลิปเงินเดือน (ส าเนา หรือ ตวัจริง)   
4.  หนงัสือยนิยอมให้หกัช าระหน้ี(ต้องลงลายมือช่ือ) 
              ไดต้รวจสอบเอกสารถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

ค าเตือน               ไดต้รวจสอบศาลลม้ละลายกลางแลว้ 

1. เอกสารถ่ายส าเนาทุกฉบบัตอ้งลงลายมือช่ือรับรอง                          ลงช่ือ.......................................เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเช่ือ 
2.  เอกสารท่ีมีการลบ หรือ แกไ้ขใหส้มาชิกลงลายมือช่ือก ากบัทุกคร้ัง     ลงวันที่................................................ 
3. พยานใหล้งลายมือช่ือใหค้รบทุกช่อง 
4. วนั เดือน ปี  ในหนงัสือสัญญากูส้ามญั (หน้า 4 และ 6) และ สัญญาค ้าประกนั (หน้า 7-12) 

ไม่ต้องใส่วัน เดือน ปี  (เน่ืองจากทางเจ้าหน้าที่จะต้องใส่ ณ วันท่ีจ่ายเงิน) 
กรณีเอกสารไม่ครบและกรอกไม่ครบถ้วน    คณะกรรมการเงินกูอ้นุมติัใหกู้.้.............................บาท 

1. ไม่น าเขา้พิจารณาในคณะกรรมการเงินกู ้  เห็นสมควรด าเนินการจ่ายเงินได ้
2.  เสียเวลา   และไดรั้บเงินล่าชา้  ลงช่ือ.......................................................หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ 
3.  พยานตอ้งลงลายมือช่ือให้ครบ              ลงวันที่.................................................... 

ค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกนั     
  

ก่อนท่ีจะลงนามในหนงัสือค ้าประกนั  ผูค้  ้าประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนงัสือค ้าประกนั 
ใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะลงนามในท าสัญญาค ้าประกนั 
  การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั   
ผูใ้หกู้ ้เพื่อค ้าประกนัหน้ีตามสัญญากูส้ าหรับเงินกูส้ามญั   ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผิดต่อผูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญั    ดงัน้ี 

ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดต่อผูใ้หกู้ภ้ายในวงเงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระตามสัญญากูย้มืเงินและอาจตอ้งรับผิด 
ชดใชด้อกเบ้ียหรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
  ผูค้  ้าประกนัยนิยอมค ้าประกนัหน้ีตามสัญญาดงักล่าวขา้งตน้โดยยอมรับเง่ือนไขของบริษทัประกนัทุกกรณี 
     

หากมีปัญหาปรึกษาฝ่ายสินเช่ือ   โทร  0-2282-5989  , 0-2629-8540  , 0-2281-5955 ต่อ  178 , 239 
สมาชิกสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ท่ี http://sc.moac.go.th)     
 

http://sc/
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รับที่…………………………………  
วนัท่ี...................................................                 
 

ค าขอกู้เงินสามัญ 
       เขียนท่ี………………………………………………………… 
       วนัท่ี…………………………………………………………… 
 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ากดั 
 ขา้พเจา้……………………………………………………………..…สมาชิกทะเบียนเลขท่ี……………อาย.ุ..................ปี   
เกิดวนัท่ี..........เดือน...............พ.ศ............... หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน………………………….……………………ขอเสนอ
ค าขอกูเ้งินสามญัเพื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   โปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญั จ านวนเงิน……….…….……….…บาท (………..……………….……………………………...) 
โดยจะน าไปใชเ้พื่อการ…………………………………………………………………………..………………………………………. 
                ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่สามารถกู้เงินได้ตามจ านวนเงินดังกล่าว  ยินยอมให้สหกรณ์ฯ ปรับลดยอดเงินกู้ให้ตรงตามสิทธิของข้าพเจ้าได้ 

 ขอ้ 2.ในเวลาน้ีขา้พเจา้    ขา้ราชการบ านาญ   ขา้ราชการ/ลูกจา้งประจ า   พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รของรัฐ  
 พนกังานราชการ ต าแหน่ง..............................…………………........กอง………………..…………กรม………………….………
กระทรวง..............................................ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี……......….ตรอก/ซอย………………….ถนน…………………………..….…..
ต าบล/แขวง…………………...………อ าเภอ/เขต………………………จงัหวดั………….…………….รหสัไปรษณีย.์.......................
หมายเลขโทรศพัท…์……………………….เงินเดือน……………………………………….บาท 
 ขอ้ 3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์   รวม…………..……….หุ้น    เป็นเงิน……………………………………บาท 
และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ ………………..บาท    และจะไม่ขอลดการส่งค่าหุ้นรายเดือนจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จส้ิน 
 ขอ้  4.นอกจากค่าหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี  คือ 
  4.1   บุคคลค า้ประกัน    สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผู้ค า้ประกันส าหรับผู้กู้มากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ 

 
ล าดบั 

 
ช่ือ 

 

ทะเบียน
เลขท่ี 

รับราชการหรือท างาน 
ในต าแหน่งและสังกดั 

เงินได ้
รายเดือน 

 

ลายมือผูค้  ้าประกนั 

 
……. 
 

……………………….. 
………………………. 

 
………. 

………………………… 
………………………… 

 
………….. 

 
………………………… 

 
……. 

………………………… 
………………………… 

 
……….. 

………………………… 
………………………… 

 
…………… 

 
…………………………. 

 
……. 

 
………………………… 

 
………... 

…………………………. 
………………………..... 

 
…………… 

 
…………………………. 

 
……. 

………………………… 
……………………….... 

 
………… 

………………………… 
…………………………. 

 
…………… 

 
…………………………. 

 
……. 

………………………… 
……………………….... 

 
………… 

………………………… 
…………………………. 

 
…………… 

 
…………………………. 
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4.2 อสังหาริมทรัพย์ที่จะจ านองเป็นประกัน 
ล าดบั 

 
ประเภทท่ีดิน 

 
เลขท่ี 

 
ต าบล/ 
อ าเภอ/ 
จงัหวดั 

เน้ือท่ี 
ไร่-งาน-
ตารางวา 

 

รายละเอียด 
โรงเรือน 
ในท่ีดิน 

 

ช่ือของผูถื้อ
กรรมสิทธ์ิ 

 

ราคาประเมิน 
อสังหาริมทรัพย ์

หมาย
เหตุ 

 (ท่ีดิน/โรงเรือน) 
(บาท) 

    
 

     

    
 

     

 

หมายเหต ุ    อสังหาริมทรัพย์ท่ีเสนอเพ่ือจ านองเป็นประกันนั้น  ต้องเป็นอสังหาริมทรัพย์อนัปลอดจากภาระจ านองรายอ่ืน 
4.3 หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ ที่จะน ามาเป็นหลักประกัน 

 หลกัทรัพยรั์ฐบาล   ......................................................................................................... 
 เงินฝากสหกรณ์   ............................................................................................................ 

ขอ้ 5.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้  ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูแ้บบ  
  แบบสหกรณ์ (เงินตน้เท่า) จ านวน............งวด    แบบธนาคาร (เงินรวมเท่า)  จ านวน...........งวด 

ขอ้ 6. ขา้พเจา้จะท าสัญญากูส้ าหรับเงินกูส้ามญัให้ไวต้่อสหกรณ์ฯ ตามแบบท่ีก าหนด 
ขอ้ 7.  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ 

เพื่อช าระหน้ีแก่สหกรณ์ฯ  
ขอ้  8.  ถา้ขา้พเจา้โอน หรือยา้ย หรือออกจากราชการ หรืองานประจ า หรือขาดจากสมาชิกภาพ  ตามขอ้บงัคบัของ สหกรณ์ฯ 

ขา้พเจา้จะแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ  และยินยอมใหห้กัเงินค่าหุ้นและเงินอื่นใดท่ีจะไดรั้บจากทางราชการเพื่อช าระหน้ีสินซ่ึง
ขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จส้ินเสียก่อน   ถา้ขา้พเจา้ไม่ด าเนินการ ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงิน
อื่นใดท่ีทางราชการหรือนายจา้งพึงจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีแก่สหกรณ์ฯ  

ขอ้ 9.  ในการกูเ้งินตามค าขอกูน้ี้ขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาตจากคู่สมรส   ซ่ึงพร้อมท่ีจะท าค าอนุญาตให้ ไวเ้ป็นหลกัฐานในทา้ย
สัญญากูด้ว้ย  (เฉพาะในกรณีท่ีผูข้อกูมี้คู่สมรส)    

ขอ้ 10.  ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขา้พเจา้ไม่อยูใ่นระหว่างถูกฟ้องคดีแพ่ง  หรือถูกศาลส่ังพิทกัษท์รัพยเ์ดด็ขาดแต่อยา่งใด  และ 
ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีขา้พเจา้ไดร้ะบุในค าขอกูน้ี้เป็นจริงทุกประการ 

 
ลงช่ือ…………………………………………………ผูข้อกู ้

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

บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาในต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดับช านาญการ หรือเทียบเท่า 
(ถา้ผูข้อกูเ้ป็นผูด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั ช านาญการ หรือเทียบเท่าไม่ตอ้งผา่นการพิจารณาให้ความเห็นดงัว่าน้ี) 

        วนัที่…………………………………………………… 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็นและตามท่ีไดส้อบถามแลว้  ขอให้ความเห็นดงัต่อไปน้ี 

(1)  ในเวลาน้ีผูข้อกูมี้พฤติการณ์ซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจ าหรือไม่…………………………………………………. 
(2)  ผูข้อกูมี้ลกัษณะเป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวัหรือไม่............………………………………………………………………………… 
(3)  ขอ้ช้ีแจงอื่น  ๆ   (ถา้มี)  ………………………………………………………………………………………………………….. 

        
        ลายมือช่ือ…………………………………………….. 
        ต าแหน่ง………………………………………........... 
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รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์กรอกเอง 
 

1.  หุน้ท่ีสมาชิกมีอยูใ่นสหกรณ์    รวม..............................หุน้  เป็นเงิน................................................บาท 
2.   รายละเอียดเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนั 

ล าดบั ช่ือ-สกุล(ผูค้  ้าประกนั) 
 

  ทะเบียนสมาชิก เป็นผูค้  ้าประกนัรายอ่ืน 
 

 
1 

   

  
 
 

  
  

 
2 

   
  

   

  
 

3 
   
  

   
  

 
4 

   
  

   
  

 
 

………………………………………หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ / เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
      ………../……………/…………….. 

 
 

บันทึกการวินิจฉัย 
 

วินิจฉยั โดยคณะกรรมการเงินกูใ้นการประชุมคร้ังท่ี……….…/………..วนัท่ี………/…….…….…/………..… 
ลงมติอนุมติัให้กูเ้งินได…้……………………..………..บาท   หมายเหตุ................................................................. 
 
                      ……………………………………… เลขานุการคณะกรรมการเงินกู ้
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สัญญาเงินกู้สามัญ 

สัญญากูเ้ลขท่ี………………..   
วนัท่ี…………………………………………………. 

 ขา้พเจา้……………………………………………….อาย…ุ…..….ปี สมาชิกทะเบียนเลขท่ี………………………... 
 ข้าราชการบ านาญ  ข้าราชการ/ลูกจ้างประจ า  พนักงาน รัฐวิสาหกิจห รือองค์กรของรัฐ พนักงานราชการ  
ต าแหน่ง…………………………………….…กอง………….………………………กรม……………………...…………… 
กระทรวง......................................อยู่บา้นเลขท่ี…………….....ตรอก/ซอย…………………….ถนน………………………
ต าบล /แขวง…………………..อ าเภอ/เขต………………...…….จังหวัด………………….............………. ซ่ึงต่อไปใน
สัญญาน้ีเรียกว่า “ผูกู้”้ขอท าสัญญากูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ี
เรียกวา่ “ผูใ้หกู้”้ เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากผูใ้หกู้ ้เป็นจ านวน…..………………….บาท (………………..…………..…………....……) 
 ขอ้ 2.  ผูกู้ส้ัญญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนดงัน้ี 
                           แบบสหกรณ์ (เงินตน้เท่า) งวดละ.........................................................................................บาท(ตวัอกัษร) 
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ…………..ต่อปี เป็นจ านวน……………………............งวด (ตวัอกัษร)   
                           แบบธนาคาร (เงินรวมเท่า) งวดละ(1)..................................................................................บาท(ตวัอกัษร)  
งวดละ(2)..................................................................................บาท(ตวัอกัษร)พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ.............ต่อปี   
เป็นจ านวน(1)...................................................งวด (ตวัอกัษร)และ เป็นจ านวน(2)...................................................งวด 
(ตวัอกัษร)  (ขยายตามมติท่ีประชุม.........................งวด)  ตั้งแต่เดือน…………………….……..เป็นตน้ไป    (ปรับการ 
ส่งเงินงวด  ปีละ.........................บาท)  ตามมติคณะกรรมการเงินกู ้   จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน  
 ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีผูใ้หกู้จ้ะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ผูกู้ย้ินยอมใหผู้ใ้ห้กูเ้ปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย
ไดต้ามประกาศ   ทั้งน้ี  ผูใ้หกู้ไ้ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ 3.  ผูกู้ส้ัญญาวา่จะน าเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพื่อการดงัต่อไปน้ี   คือ…………………………………....…………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 ขอ้ 4.  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ห้กัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ต้าม
จ านวนเงินงวดช าระหน้ีในขอ้ 2   เพื่อส่งต่อใหผู้ใ้ห้กู ้
 ขอ้ 5.ผูกู้ต้กลงยินยอมว่า เม่ือผูกู้ต้อ้งพน้จากสมาชิกภาพสมาชิกสหกรณ์ผูใ้ห้กู้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ หรือเม่ือคา้งส่ง
เงินงวดช าระหน้ี ไม่ว่าตน้เงินหรือดอกเบ้ียเป็นเวลาสองเดือนติดต่อกนั    หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ีรวมสองคราว  
หรือผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ดี  ให้ถือว่าเงินกูร้ายน้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิง   พร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยไม่
ตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไวต้ามขอ้  2 
 ขอ้ 6.ผูกู้ย้อมรับผกูพนัวา่   ถา้ผูกู้ข้าดคุณสมบติัของสมาชิกตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของผูใ้หกู้ก็้ดีหรือเม่ือผูกู้พ้น้
ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานก็ดี   ผูกู้จ้ะแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ใ้ห้กูท้ราบและจดัการช าระหน้ีสินท่ีมีอยูใ่หเ้สร็จส้ินเสียก่อน 

ถา้ผูกู้ไ้ม่จดัการช าระหน้ีสินใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน    ผูกู้ย้นิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินสะสม บ าเหน็จ   
บ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ หรือนายจา้งจะพึงจ่ายให้แก่ผูกู้ ้ หกัเงินดงักล่าวช าระหน้ีเงินตน้พร้อมทั้งดอกเบ้ียส่ง
ช าระหน้ีต่อผูใ้หกู้ใ้หเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้
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กรณีท่ีผูกู้ถู้กเจา้หน้ีรายอ่ืนฟ้องเป็นคดีลม้ละลาย  ผูกู้ต้อ้งแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบโดยทนัที  มิฉะนั้นให้ถือวา่ผูกู้ผ้ิดนดั 

สัญญา  นบัแต่วนัท่ีผูกู้ถู้กฟ้องลม้ละลาย  ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้ห้กัเงินค่าหุน้ช าระหน้ีไดท้นัที 
ขอ้ 7. ผูกู้ไ้ดรั้บทราบขอ้บงัคบัและระเบียบของผูใ้ห้กูท่ี้เก่ียวขอ้งแลว้ และขอถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
ขอ้ 8.  เม่ือผูใ้หกู้ไ้ดจ่้ายเงินกูใ้ห้ผูกู้ไ้ม่วา่จะจ่ายดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร   หรือ บญัชีเงินฝากสหกรณ์

ท่ีผูกู้ไ้ดแ้จง้ต่อผูใ้ห้กูใ้หถื้อวา่ผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปครบถว้นแลว้   และใหถื้อวา่เอกสารการโอนเงินเป็นส่วนหน่ึง
ของสัญญาน้ี  

ผูกู้ข้อรับรองวา่ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีโดยตลอดแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวต้่อหนา้พยานเป็นส าคญั 
 
(ลงช่ือ)………………………………..……….ผูกู้ ้ (ลงช่ือ).......................................................สามี/ภรรยาผูใ้หค้  ายนิยอม 
          (.............................................................)           (.......................................................) (เฉพาะกรณีผูกู้มี้คู่สมรส) 
 
(ลงช่ือ).........................................................พยาน     (ลงช่ือ)……………………………………พยาน   
          (...............................................................)        (.............................................................) 
 

เม่ือสหกรณ์ได้อนุมัติเงินกู้แล้ว  โปรดจ่ายเงินเข้าบัญชีข้าพเจ้า   ธนาคาร  ❑   กรุงไทย   ❑  กรุงศรีอยธุยา    
❑ ไทยพาณิชย ์  ❑ สหกรณ์ ช่ือบญัชี........................................................เลขบญัชี.............................................................. 
สาขา...................................................................................ประเภท.......................................................................................... 
 

ลงช่ือ........................................................................ผูกู้ ้    
       (.......................................................................)      
                            ไดต้รวจสอบแลว้ถูกตอ้ง 
 

       ……………………………………….หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ 
 

            ………………………………………….ผูจ้ดัการ 
 
 

                                                                                                 จ่ายเงินถูกต้อง 
             …………………………….หวัหนา้ฝ่ายการเงิน 
        ……………../………………./………………… 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/นายจ้าง 
หักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด     (ผู้กู้) 

                                                                 เขียนท่ี................................................................................ 
                                                                                                              วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ......................... 
 ขา้พเจา้......................................................................................... ......อาย.ุ...............ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง............ .........................................
อ  าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั........................ ..................................โทรศพัท.์.........................................รับราชการสังกดั
....................................................................ต าแหน่ง............................. .....................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จ ากดั  สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................................................มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / หน่วยงานท่ี
ขา้พเจา้สังกดัอยูห่กัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   โดยขา้พเจา้ขอให้ความยนิยอมไวก้บั    
(ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ั้งปัจจุบนั และอนาคต)  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่าย เงินเดือน  ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด  ท่ีถึง
ก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  (อาทิ ค่าหุ้น หน้ี
เงินกู ้ หน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั เงินฝาก และอื่น ๆ ถา้มี) ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามจ านวนท่ีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  แจง้ไปจนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป   โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ี 
ผูจ้่ายเงิน หกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั โดยพลนั และการแสดงเจตนา
ยินยอมของขา้พเจา้น้ีมิอาจถอนคนืได ้ เวน้แตส่หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ขอ้  2.ในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ย หรือ โอนไปสังกดัส่วนราชการอื่น หรือ ลาออกจากราชการ หรือ ตอ้งออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่หรือนายจา้งใหม่
ทราบภายในสิบห้าวนันับตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  เพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่ด าเนินการหัก
เงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้นั้น เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผูกพนั
อื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามรายการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั แจง้ไป
จนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป เช่นเดียวกับท่ีผูบ้ังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดเดิมหรือนายจา้งเดิม
ด าเนินการได ้หากขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่ทราบภายในสิบ
ห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการใหม่หรือนายจา้งใหม่ด าเนินการหกัเงิน และส่ง
เงินเพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ทราบดีแลว้ว่าการหกัเงินตามความยนิยอมดงักล่าว   ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินของส่วนราชการ 
ตน้สังกดัหรือนายจา้งของขา้พเจา้ตอ้งหกัเงินเดือน   ค่าจา้ง   หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   เป็นอนัดบัแรกถดัจากหน้ีภาษอีากรและการหกัเงินเขา้กองทนุท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายว่าดว้ยกองทนุส ารองเล้ียงชีพ   กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัสังคมซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา  42/1   แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์   พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์  
(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2553 
 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  หนงัสือน้ีท าขึ้น  3  ฉบบั  ขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเกบ็ไวท่ี้  
ส่วนราชการ  หรือ   หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บัขา้พเจา้  และฉบบัท่ีสามให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  จ ากดั   
 

(ลงช่ือ)………………………………….…………ผูใ้ห้ค ายินยอม     (ลงช่ือ).........................................................สามี/ภรรยาผูใ้ห้ค  ายินยอม 
          (....................................................................)              (............................................................) (เฉพาะกรณีผูกู้มี้คู่สมรส) 
 

(ลงช่ือ)............................................................พยาน                               (ลงช่ือ)........................................................ .พยาน  
           (..................................................................)                           (.............................................................) 
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หนังสือสัญญาค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามัญ                  สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องติด 

             อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 
 

สัญญากูเ้ลขท่ี……………..../..…………   เขียนท่ี……………………………………………………. 
 

ช่ือผูกู้…้………………………………..   วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
 

  ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................อาย.ุ................ปี
เลขประจ าตวัประชาชน  - - -  -    เป็น   ขา้ราชการบ านาญ  ขา้ราชการ/
ลูกจา้งประจ า     พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รของรัฐ   พนกังานราชการ ต าแหน่ง.............................................................. 
สังกดั...............................................................................................................ไดรั้บเงินเดือนค่าจา้ง เดือนละ................................บาท 
ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี.............หมู่ท่ี................ถนน................................ซอย....................................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั....................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัท์.............................................................ได้ท าหนังสือค ้ าประกันเงินกู้สามัญกับสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “ สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ตามท่ี...............................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้
สามญัท่ี.............../....................ลงวนัท่ี..............................................................จ านวนเงินกู.้............................................................บาท 
(......................................................................................................)ส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน แบบตน้เท่า / แบบรวมเท่า   งวดละ
(1).....................................บาท  งวดละ(2)....................................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ.................ต่อปี   เป็นจ านวน
(1)..............................งวด และ เป็นจ านวน(2)........................... งวด  (ขยายตามมติท่ีประชุม................งวด)  ตั้งแตเ่ดือน……….……..
เป็นตน้ไป   (ปรับการส่งเงินงวด  ปีละ.........................บาท) ตามมติคณะกรรมการเงินกู ้ ผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้     
ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งน้ีนั้นดว้ย 
  ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไดยิ้นยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตามขอ้  1. และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระ
หน้ี  อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินสามญันั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้
ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ  จนกว่าหน้ีสิน  และ ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ 
ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเงินกู/้คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
  ขอ้ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้   หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินรายเดือนและ
เงินอื่นของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงินงวด ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนหรือเงินอื่นใดของขา้พเจา้
เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมน้ี
ให้มีอยูต่ลอดไป    ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 
  ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้  าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้ ไวใ้ห้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
  ขอ้  6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน  
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(ลงช่ือ)………………………..……………..……ผูค้  ้าประกนั 
          (.....................................................................) 

 
(ลงช่ือ)…………………………..………………พยาน 

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

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี……………………………………………………. 
 
       วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
 
  ขา้พเจา้              นาย              นาง            นางสาว ................................................................................................
ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี และ ขา้พเจา้
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

(ลงช่ือ)………………………..…………………….……คู่สมรสให้ความยินยอม                   
       (.....................................................................) 
 
(ลงช่ือ)………………………..……………..…………..…ผูค้  ้าประกนั 

                     (.....................................................................) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/นายจ้าง 
หักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด     (ผู้ค า้ประกัน) 
                                                                 เขียนท่ี................................................................................ 

                                                                                                              วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ......................... 
 ขา้พเจา้......................................................................................... ......อาย.ุ...............ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง..... ................................................
อ  าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................. .........................................โทรศพัท.์.........................................รับราชการสังกดั
....................................................................ต าแหน่ง............................. .....................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จ ากดั  สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................................................มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / หน่วยงานท่ี
ขา้พเจา้สังกดัอยูห่กัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   โดยขา้พเจา้ขอให้ความยนิยอมไวก้บั    
(ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ั้งปัจจุบนั และอนาคต)  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่าย เงินเดือน  ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด  ท่ีถึง
ก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  (อาทิ ค่าหุ้น หน้ี
เงินกู ้ หน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั เงินฝาก และอื่น ๆ ถา้มี) ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามจ านวนท่ีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  แจง้ไปจนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป   โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ี 
ผูจ้่ายเงิน หกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั โดยพลนั และการแสดงเจตนา
ยินยอมของขา้พเจา้น้ีมิอาจถอนคนืได ้ เวน้แตส่หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ขอ้  2.ในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ย หรือ โอนไปสังกดัส่วนราชการอื่น หรือ ลาออกจากราชการ หรือ ตอ้งออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่หรือนายจา้งใหม่
ทราบภายในสิบห้าวนันับตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  เพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่ด าเนินการหัก
เงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้นั้น เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผูกพนั
อื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามรายการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั แจง้ไป
จนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป เช่นเดียวกับท่ีผูบ้ังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดเดิมหรือนายจา้งเดิม
ด าเนินการได ้หากขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่ทราบภายในสิบ
ห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการใหม่หรือนายจา้งใหม่ด าเนินการหกัเงิน และส่ง
เงินเพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ทราบดีแลว้ว่าการหกัเงินตามความยนิยอมดงักล่าว   ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้า่ยเงินของส่วนราชการ 
ตน้สังกดัหรือนายจา้งของขา้พเจา้ตอ้งหกัเงินเดือน   ค่าจา้ง   หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   เป็นอนัดบัแรกถดัจากหน้ีภาษอีากรและการหกัเงินเขา้กองทนุท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายว่าดว้ยกองทนุส ารองเล้ียงชีพ   กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัสังคมซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา  42/1   แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์   พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์  
(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2553 
 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  หนงัสือน้ีท าขึ้น  3  ฉบบั  ขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเกบ็ไวท่ี้  
ส่วนราชการ  หรือ   หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บัขา้พเจา้  และฉบบัท่ีสามให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  จ ากดั   
 

(ลงช่ือ)………………………………….…………ผูใ้ห้ค ายินยอม     (ลงช่ือ).........................................................สามี/ภรรยาผูใ้ห้ค  ายินยอม 
          (....................................................................)              (............................................................) (เฉพาะกรณีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
 

(ลงช่ือ)..................................................................พยาน                               (ลงช่ือ).................................................................พยาน  
          (................................................................)                                           (....................................................................)            
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หนังสือสัญญาค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามัญ                  สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องติด 
             อากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

 

สัญญากูเ้ลขท่ี……………..../..…………   เขียนท่ี……………………………………………………. 
 

ช่ือผูกู้…้………………………………..   วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
 

  ขา้พเจา้.......................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................อาย.ุ................ปี
เลขประจ าตวัประชาชน  - - -  -    เป็น   ขา้ราชการบ านาญ  ขา้ราชการ/
ลูกจา้งประจ า     พนกังานรัฐวิสาหกิจหรือองคก์รของรัฐ   พนกังานราชการต าแหน่ง.............................................................. 
สังกดั...............................................................................................................ไดรั้บเงินเดือนค่าจา้ง เดือนละ................................บาท 
ท่ีอยูปั่จจบุนัเลขท่ี.............หมู่ท่ี................ถนน................................ซอย....................................ต าบล/แขวง............................................ 
อ าเภอ/เขต.........................................................จงัหวดั....................................................................รหสัไปรษณีย.์.................................. 
โทรศพัท์.............................................................ได้ท าหนังสือค ้ าประกันเงินกู้สามัญกับสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “ สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1.  ตามท่ี...............................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้
สามญัท่ี.............../....................ลงวนัท่ี..............................................................จ านวนเงินกู.้............................................................บาท 
(......................................................................................................)ส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน แบบตน้เท่า / แบบรวมเท่า   งวดละ
(1).....................................บาท  งวดละ(2)....................................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ.................ต่อปี   เป็นจ านวน
(1)..............................งวด และ เป็นจ านวน(2)........................... งวด  (ขยายตามมติท่ีประชุม................งวด)  ตั้งแตเ่ดือน……….……..
เป็นตน้ไป   (ปรับการส่งเงินงวด  ปีละ.........................บาท) ตามมติคณะกรรมการเงินกู ้ ผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้     
ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งน้ีนั้นดว้ย 
  ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไดยิ้นยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตามขอ้  1. และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระ
หน้ี  อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินสามญันั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้
ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ  จนกว่าหน้ีสิน  และ ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ 
ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการเงินกู/้คณะกรรมการ
ด าเนินการเห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
  ขอ้ 4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้   หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าภายในหกสิบวันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผิดนัด  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินรายเดือนและ
เงินอ่ืนของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงินงวด ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนหรือเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้
เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมน้ี
ให้มีอยูต่ลอดไป    ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 
  ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้  าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้ ไวใ้ห้สหกรณ์
เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
  ขอ้  6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหน้า
พยาน  
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(ลงช่ือ)………………………..……………..……ผูค้  ้าประกนั 
          (.....................................................................) 

 
(ลงช่ือ)…………………………..………………พยาน 

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

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี……………………………………………………. 
 
       วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………………. 
 
  ขา้พเจา้              นาย              นาง            นางสาว ................................................................................................
ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี และ ขา้พเจา้
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

(ลงช่ือ)………………………..……………………………คู่สมรสให้ความยินยอม                         
         (.....................................................................) 
 
(ลงช่ือ)………………………..……………..………………ผูค้  ้าประกนั 

                     (.....................................................................) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/นายจ้าง 
หักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากัด     (ผู้ค า้ประกัน) 
                                                                 เขียนท่ี................................................................................ 

                                                                                                              วนัท่ี.................เดือน...........................พ.ศ......................... 
 ขา้พเจา้......................................................................................... ......อาย.ุ...............ปี   ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.................................... 
หมู่ท่ี........................ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง.... .................................................
อ  าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั................ ..........................................โทรศพัท.์................... ......................รับราชการสังกดั
....................................................................ต าแหน่ง............................. .....................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    จ ากดั  สมาชิกทะเบียนเลขท่ี.....................................................มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / หน่วยงานท่ี
ขา้พเจา้สังกดัอยูห่กัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   โดยขา้พเจา้ขอให้ความยนิยอมไวก้บั    
(ส่วนราชการ หรือ หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ั้งปัจจุบนั และอนาคต)  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่าย เงินเดือน  ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด  ท่ีถึง
ก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้ เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  (อาทิ ค่าหุ้น หน้ี
เงินกู ้ หน้ีในฐานะผูค้  ้าประกนั เงินฝาก และอื่น ๆ ถา้มี) ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามจ านวนท่ีสหกรณ์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  แจง้ไปจนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไป   โดยให้ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ี 
ผูจ้่ายเงิน หกัเงินดงักล่าวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั โดยพลนั และการแสดงเจตนา
ยินยอมของขา้พเจา้น้ีมิอาจถอนคนืได ้ เวน้แตส่หกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั  ให้ความยินยอมเป็นลายลกัษณ์อกัษร  
 ขอ้  2.ในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ย หรือ โอนไปสังกดัส่วนราชการอื่น หรือ ลาออกจากราชการ หรือ ตอ้งออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุ
ใด ๆ ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่หรือนายจา้งใหม่
ทราบภายในสิบห้าวนันับตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  เพ่ือให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่ด าเนินการหัก
เงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จตกทอด หรือเงินอื่นใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่ขา้พเจา้นั้น เพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผูกพนั
อื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั ตามรายการท่ีสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั แจง้ไป
จนกว่าหน้ีและ/หรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป เช่นเดียวกับท่ีผูบ้ังคับบัญชาของส่วนราชการท่ีข้าพเจ้าสังกัดเดิมหรือนายจา้งเดิม
ด าเนินการได ้หากขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั และส่วนราชการท่ีสังกดัใหม่ทราบภายในสิบ
ห้าวนันบัตั้งแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง ให้ถือว่าขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการใหม่หรือนายจา้งใหม่ด าเนินการหกัเงิน และส่ง
เงินเพ่ือช าระหน้ีและ/หรือภาระผกูพนัท่ีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ากดั  ไดเ้ช่นเดียวกนั 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ทราบดีแลว้ว่าการหกัเงินตามความยนิยอมดงักล่าว   ผูบ้งัคบับญัชาและ/หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้า่ยเงินของส่วนราชการ 
ตน้สังกดัหรือนายจา้งของขา้พเจา้ตอ้งหกัเงินเดือน   ค่าจา้ง   หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จตกทอด  หรือเงินอื่นใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   จ ากดั   เป็นอนัดบัแรกถดัจากหน้ีภาษอีากรและการหกัเงินเขา้กองทนุท่ีสมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ย
กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  กฎหมายว่าดว้ยกองทนุส ารองเล้ียงชีพ   กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าดว้ยการ
ประกนัสังคมซ่ึงเป็นไปตามความในมาตรา  42/1   แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์   พ.ศ.  2542  แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยพระราชบญัญติัสหกรณ์  
(ฉบบัท่ี  2)  พ.ศ.2553 
 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน  หนงัสือน้ีท าขึ้น  3  ฉบบั  ขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเกบ็ไวท่ี้  
ส่วนราชการ  หรือ   หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บัขา้พเจา้  และฉบบัท่ีสามให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยก์ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  จ ากดั   
 

(ลงช่ือ)………………………………….…………ผูใ้ห้ค ายินยอม     (ลงช่ือ).........................................................สามี/ภรรยาผูใ้ห้ค  ายินยอม 
          (....................................................................)              (............................................................) (เฉพาะกรณีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
 

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



ค ำเตือน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัและส่งเสริมกำรประกอบธุรกจิประกนัภัย (คปภ.) ผู้เอำประกนัชีวติต้องตอบแบบสอบถำมตำมควำม
เป็นจริงทุกข้อหำกปกปิดข้อเทจ็จริงใดๆ อำจเป็นเหตุให้บริษัทผู้รับประกันชีวิต ปฏิเสธไม่จ่ำยเงินค่ำสินไหมทดแทนตำมประมวลกฎหมำย
แพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 865 
Warning from Office of Insurance Commission. The applicant for life insurance shall answer questions in the questionnaire form 
truly, covering every clause. Any cover up of facts may result in the insurance company refusing to pay compensation in 
accordance with the Life Assurance Agreement under Section 865 of Civil and Commercial Code. 

 

                                                                                 
ใบสมัครเป็นสมำชิกของผู้เอำประกนัภยักลุ่ม 

(Application For Group Life Insurance) 

 

 กรมธรรมก์ลุ่มเลขท่ี (Policy No.)………………..………-L 
 ใบรับรองเลขท่ี (Certificate No.)….……………..……… 

                                               
1. ช่ือผูท้รงกรมธรรม ์(Policyholder)     สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ ำกดั 
2. ช่ือสมาชิก (Insured Person)   (…)  นาย (Mr.)   (…) นาง (Mrs.)    (…) นางสาว (Miss).....…..………………..…...………..…  

อาย ุ(Age)……ปี (Years) วนั เดือน ปีเกิด (Date of Birth)…………..….…ท่ีอยู่ (Address)…..….…….…………...………….. 
……..……………………………………..อาชีพ (Occupation)…..…………….ต าแหน่ง(Position)…………….………..… 

3.   บตัรประจ าตวั (I.D. card)   (...) ประชาชน (Nation I.D. card)   (…) ขา้ราชการ (Government I.D. card)   (…) อ่ืน ๆ (Other   
  Card)...............................................................เลขท่ี (Card No)……..………………………………………………….……… 
4.   ช่ือผูรั้บประโยชน ์(Name of Beneficiary)            สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ ำกดั    
5.   ใหผู้ส้มคัรสมาชิกของผูเ้อาประกนัภยักลุ่มกรอกขอ้ความต่อไปน้ี (Please give details as follows) 

ก.  ส่วนสูง (Height) ………………….……………..ซ.ม. (c.m.) น ้าหนกั (Weight)………………………………ก.ก.(k.g.)                                       
ข.  ในระยะ 5 ปี ท่ีผา่นมาน้ี  ท่านเคยไดรั้บบาดเจบ็ หรือเจบ็ป่วย หรือเคยรักษาตวัในสถานพยาบาลหรือไม่ 

  (Over the past 5 years have you ever been injured, sickness, and taking advice from doctor?) 
      (   )  เคย (Yes)                            (   ) ไม่เคย (No) 
ค. ใบค าขอเอาประกนัชีวิต หรือใบค าขอต่ออาย ุกรมธรรมป์ระกนัชีวิตใด ๆ ของท่านเคยถูกบริษทัประกนัภยั ปฏิเสธ หรือ 

        เล่ือนการพิจารณา หรือตอ้งเพ่ิมเบ้ียประกนัภยั  หรือเปล่ียนแปลงแบบการประกนัภยัหรือไม่ 
(Have you ever been refused, deferred for acceptation, Insurance premium increased of face any changes in policy 
conditions from this company of from any other company or not?)  

       (   )  เคย (Yes)                            (   )  ไม่เคย (No) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

เลขที่ใบสมคัร............................ 
(Application No.) 

ทุนเดิม............................................. 
ทุนเพิ่ม……………………………… 
รวม................................................. 
FCL………………………………….. 
เข้าใหม่  เร่ิม กธ.    ระหว่างปี 



  
  

ง.   ท่านเคยเป็นโรคหวัใจ โรคมะเร็ง โรคความดนัโลหิต โรคเบาหวาน โรคตบั โรคไต วณัโรค โรคพิษสุราเร้ือรัง หรือติดยา 
       เสพติดใหโ้ทษบา้ง หรือไม่  (Have you ever been heart disease, Cancer, Blood pressure, Diabetes, Liver disease,  
        Kidney disease, Tuberculosis, and having other habit-forming drugs or not?) 

     (   ) เคย (Yes)                            (   ) ไม่เคย (No) 
 

***ถ้ำตอบข้อ  ข. ถึง  ง    “เคย “    โปรดใหร้ายละเอียดขา้งทา้ยน้ี     พร้อมระบุช่ือแพทย ์และสถานพยาบาลท่ีรักษา  
***In case the answers from B to D is “ Yes ” , Please give details including name and all doctors that have given treatment 
..…………………………………………………………………………………………………………………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………..………
….………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ทั้งหมดสมบูรณ์  และเป็นความจริง  และถือใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสญัญาประกนัชีวิต 
กลุ่ม  นอกจากน้ี  ขา้พเจา้ยินยอมให้แพทยส์ถานพยาบาล ซ่ึงมีบนัทึกประวติั  หรือทราบเร่ืองราวเก่ียวกบัสุขภาพของขา้พเจา้
เปิดเผยให ้ บริษทั  ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ทราบทั้งหมดเก่ียวกบัโรค  และการรักษาพยาบาลโดยไม่มีขอ้แมใ้ด ๆ ทั้งส้ิน 
และให้ถือส าเนาภาพถ่ายของหนังสือฉบับน้ีมีผลบังคับใช้ได้ และสมบูรณ์เท่าต้นฉบับ (I would certify the above sentence is  
absolutely  perfect and  trustfulness.  Please take the above information as part of Group Life Insurance Contract. Besides I 
accept and consent to doctor in the contracted hospital who has our personal health record has right to declare all information 
about personal diseases and treatments without any conditions. Do take this copy contract as perfectly as original copy.) 
 
 
ท าท่ี (Written at)……สหกรณ์ออมทรัพยเ์กษตรและสหกรณ์ จ ากดั………………………………………  
 
 
ลงช่ือ(Signed) ………………………………………………………………ผูส้มคัรเป็นสมาชิกของผูเ้อาประกนัภยักลุ่ม 
                       ( ……………………………………………………….…..….) (The Applicant of Group Life Insurance) 
  วนั เดือน ปี (D/M/Y)………/…………..…/…………… 
 
 

 ส าหรับ บริษทั  ทิพยประกนัชีวิต  จ ากดั (มหาชน) (For DHIPAYA LIFE ASSURANCE PUBLIC CO., LTD.) 
 ผลการตรวจสอบ และพิจารณา (Result of checking and consideration) 
…..……………………………………………………………………………………………………………..…………….………
….……..………………………………………………………………………………………………………………………….….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….… 



 
 

 


