
รายการเอกสารที่ย่ืนต่อสหกรณ์ฯ ในการขอกู้ เงินสวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ  
 

ช่ือผู้กู้............................................................................................................................................... ........เลขทะเบียน................................................................. 
ผู้กู้กรุณาจัดเรียงเอกสารตามล าดับก่อนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย    ในช่องตรวจสอบ  

1. รายละเอียดโครงการ   ........  1 หน้า จ านวน 1 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

2. แผนที่ และ รูปภาพประกอบโครงการ ........  1 หน้า จ านวน 1 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

3. ค าขอกู้เงิน    ........  2 หน้า (สธ.1, สธ.2) จ านวน 1 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

4. หนังสือสัญญากู้เงิน   ........  2 หน้า (สธ.3, สธ.4) จ านวน 2 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

5. หนังสือค้ าประกัน    ........  2 หน้า (สธ.5, สธ.6) ตามจ านวนคนค้ าประกัน (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

6. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์   ........  1 หน้า จ านวน 3 แผ่น (กรอกเอกสารครบถ้วน) 

7. เอกสารประกอบการกู้ (ของผู้กู้) 

......... 7.1 ส าเนาบัตรประชาชน  (หากเป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ต้องใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ แนบเพ่ิม)  1 ฉบับ                        
        (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
......... 7.2 ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ 1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
......... 7.3 ส าเนาทะเบียนสมรส 1ฉบับ  (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
......... 7.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรส 1ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
......... 7.5 กรณีผู้กู้สถานะโสด  / กรณีหย่า แนบส าเนาใบหย่า /กรณีคู่สมรสเสียชีวิต แนบ ส าเนาใบมรณะบัตร   (รับรองส าเนาถูกต้อง)                   
        และให้ระบุสถานะในหน้า สธ.3 พร้อมลงชื่อรับรอง 
......... 7.6 หนังสือรับรองเงินเดือน ของผู้กู้ พร้อมประทับตราหน่วยงาน 
......... 7.7 สลิปเงินเดือนหรือบัญชีถือจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ พร้อมเจ้าหน้าท่ีการเงินรับรองข้อมูลและประทับตราหน่วยงาน 
......... 7.8 กรณีผู้กู้เป็นอัตราจ้าง  แนบ หนังสือสัญญาจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท (รับรองส าเนาถูกต้อง) หาก สัญญาจ้าง หมดอายุ 
        ภายใน 3 เดือน ให้ท าหนังสือรับรองการต่อสัญญาจ้าง พร้อมประทับตราหน่วยงาน 1 ฉบับ 
......... 7.9 ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารกรุงศรี ฯ จ านวน 2 ฉบับ 
......... 7.10  แผนท่ีตั้ง และ รูปภาพประกอบโครงการ 
8. เอกสารประกอบการค้ าประกัน 
......... 8.1 ส าเนาบัตรประชาชน  (หากเป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ต้องใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ หนังสือรับรอง แนบเพิ่ม)               
       1 ฉบับ (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
......... 8.2 กรณีผู้ค้ าประกันเงินกู้สถานะโสด  / กรณีหย่า แนบส าเนาใบหย่า /กรณีคู่สมรสเสียชีวิต แนบ ส าเนาใบมรณะบัตร  1ฉบับ                         
        (รับรองส าเนาถูกต้อง) และให้ระบุสถานะในหน้า สธ.6 พร้อมลงชื่อรับรอง 
......... 8.3 กรณีผู้ค้ าประกันเป็นอัตราจ้าง แนบหนังสือสัญญาจ้างพร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท  หาก สัญญาจ้างหมดอายุภายใน 3 เดือนให้ท า 
        หนังสือรับรองการต่อสัญญาจ้าง พร้อมประทับตราหน่วยงาน เพิ่ม 1 ฉบับ 
หมายเหตุ 
1. ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง 
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารท้ังหมดจะต้องเป็นลายมือชื่อตรงกันท้ังหมด 
3. บัตรประจ าตัวประชาชน, บัตรประจ าตัวข้าราชการ จะต้องไม่หมดอายุในวันท่ีรับเงินกู้ 
4. การแก้ไขข้อความให้ขีดเส้นทับแล้วให้ผู้กู้หรือผู้ค้ าประกันลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไขนั้น ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
5 หากให้ พนักงานราชการ, อัตราจ้างทุกสังกัด ท่ีมีสัญญาจ้าง หรือสังกัดสถานศึกษาเอกชนค้ าประกัน ผู้ค้ าจะต้องมีหุ้นไม่ต่ ากว่า 50,000 บาท 
6. ค ารับรองผู้บังคับบัญชาหน้า สธ.2 ให้ผู้บังคับบัญชาผู้กู้ลงนามรับรอง ส่วนหน้า สธ.6 ผู้ค้ าประกันเงินกู้ต้องให้ผู้บังคับบัญชาผู้ค้ าประกันลงนาม
รับรอง 
7. การช าระหน้ี 
  -  กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ หรือ ข้าราชการบ านาญ ตลอดอายุสัญญากู้สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกันเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 80 ปี   
  -  กรณีผู้กู้เป็นอัตราจ้าง หรือ สังกัดเอกชน ตลอดอายุสัญญากู้สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ าประกันเงินกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี  
8. สมาชิกผู้กู้ต้องท าประกันหน้ี หรือหลักประกันอื่นตามท่ีสหกรณ์ก าหนด (กรณีผู้กู้เป็นอัตราจ้าง หรือ สังกัดเอกชน) 
9. ยื่นค าขอกู้ภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน รับเงินสิ้นเดือน 



หลักเกณฑ์ประกอบการกู้สวัสดิการเพือ่ประกอบธุรกิจ  

1. กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการ ต้องเป็นสมาชกิ 6 เดือน ขึ้นไป  
1.1 สิทธิ์การกู ้

- เป็นสมาชิก  6  เดือน   ถึง  1 ปี    กู้ได้ไม่เกิน   300,000 บาท  
- เป็นสมาชิก  1 ปีขึ้นไป  ถึง  5 ปี   กู้ได้ไม่เกิน   500,000 บาท  
- เป็นสมาชิก  5 ปีขึ้นไป  ถึง 7 ปี    กู้ได้ไม่เกิน   700,000 บาท 
- เป็นสมาชิก  7 ปีขึ้นไป  ถึง 9 ปี    กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 
- เป็นสมาชิก  9 ปีขึ้นไป      กู้ได้ไม่เกิน 1,300,000 บาท  

1.2 ผู้ค้ าผู้ค้ าประกันเงินกู้ 
- วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท    ผู้ค้ าประกัน 2 คน (กรณีท าประกันหนี้ ผู้ค้ าประกัน 1 คน) 
- วงเงินกู้         300,001 บาทถึง   500,000 บาท  ผู้ค้ าประกัน 3 คน (กรณีท าประกันหนี้ ผู้ค้ าประกัน 2 คน) 
- วงเงินกู้         500,001 บาทถึง   700,000 บาท ผู้ค้ าประกัน 4 คน (กรณีท าประกันหนี้ ผู้ค้ าประกัน 3 คน) 
- วงเงินกู้         700,001 บาทถึง 1,000,000 บาท  ผู้ค้ าประกัน 5 คน (กรณีท าประกันหนี้ ผู้ค้ าประกัน 3 คน) 
- วงเงินกู้       1,000,001 บาทถึง 1,300,000 บาท  ผู้ค้ าประกัน 7 คน (กรณีท าประกันหนี้ ผู้ค้ าประกัน 4 คน) 

2. กรณีผู้กู้เป็น พนักงานราชการ, อัตราจา้งทุกสังกัด ที่มีสญัญาจ้าง   
2.1 สิทธิ์การกู ้

- เป็นสมาชิก 1 ปขีึ้นไป     กู้ได้ไม่เกิน  100,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 2 ปขีึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  200,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 3 ปขีึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน  300,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 4 ปขีึ้นไป    กู้ได้ไม่เกิน  400,000 บาท 

2.2  ผู้ค้ าประกันเงินกู้  
2.2.1 กรณีผู้กู้อายุไม่เกิน 50 ปี  ผู้ค้ าประกัน เป็น ข้าราชการอย่างน้อย 1 คน 
- วงเงินกู้ไม่เกิน  300,000 บาท    ผู้ค้ าประกัน 2 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 4 คน) 
- วงเงินกู้         300,001  บาท – 400,000 บาท  ผู้ค้ าประกัน 3 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 5 คน) 
2.2.2 กรณีผู้กู้อาย ุ50 ปีขึ้นไป ผู้ค้ าประกัน เปน็ ข้าราชการอย่างน้อย 2 คน 
- วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท     ผู้ค้ าประกัน 3 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 5 คน) 
- วงเงินกู้         300,001  บาท – 400,000 บาท  ผู้ค้ าประกัน 4 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 6 คน) 

3 กรณีผู้กู้ สังกัดสถานศึกษาเอกชน 
3.1 สิทธิ์การกู ้

- เป็นสมาชิก 1 ปขีึ้นไป     กู้ได้ไม่เกิน   100,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 2 ปขีึ้นไป    กู้ได้ไม่เกิน   200,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 3 ปขีึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน   300,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 4 ปขีึ้นไป   กู้ได้ไม่เกิน   400,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 5 ปขีึ้นไป – 8 ป ี   กู้ได้ไม่เกิน   500,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 8 ปขีึ้นไป -10 ปี   กู้ได้ไม่เกิน   800,000 บาท 
- เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป    กู้ได้ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

3.2  ผู้ค้ าประกันเงินกู้  
3.2.1 กรณีผู้กู้อายุไม่เกิน 50 ปี  ใช้ผู้ค้ าประกันที่เป็นข้าราชการ อยา่งน้อย 1 คน  
- วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท     ผู้ค้ าประกัน 2 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 4 คน) 
- วงเงินกู้        300,001  บาท –    400,000  บาท   ผู้ค้ าประกัน 3 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 5 คน) 
- วงเงินกู้        400,001  บาท –    500,000  บาท  ผู้ค้ าประกัน 4 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 6 คน) 
- วงเงินกู้        500,001  บาท –    800,000  บาท   ผู้ค้ าประกัน 5 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 7 คน) 
- วงเงินกู้        800,001  บาท – 1,000,000  บาท   ผู้ค้ าประกัน 7 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 8 คน) 
3.2.2 กรณีผู้กู้อาย ุ50 ปีขึ้นไป  ใช้ผู้ค้ าประกันที่เป็นข้าราชการ อย่างน้อย 2 คน  
- วงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท     ผูค้้ าประกัน 3 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 5 คน) 
- วงเงินกู้      300,001  บาท –   400,000  บาท   ผู้ค้ าประกัน 4 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 6 คน) 
- วงเงินกู้      400,001  บาท –   500,000  บาท   ผู้ค้ าประกัน 5 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 7 คน) 
-  วงเงินกู้      500,001  บาท –   800,000  บาท   ผู้ค้ าประกัน 6 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 8 คน) 
- วงเงินกู้      800,001  บาท –  1,000,000 บาท   ผู้ค้ าประกัน 7 คน (กรณีไม่มีข้าราชการค้ าประกัน ใช้ผู้ค้ า 8 คน) 

 
 

 

 



 

เงินตน้ ดอกเบ้ีย    รวมส่งงวดแรก เงินตน้ ดอกเบ้ีย    รวมส่งงวดแรก
3,500.00     50,000.00       12,500.00       200.00           276.25           476.25            9,800.00        680,000.00     170,000.00     2,300.00        3,754.00        6,054.00        
3,600.00     60,000.00       15,000.00       200.00           331.25           531.25            9,900.00        690,000.00     172,500.00     2,300.00        3,809.25        6,109.25        
3,700.00     70,000.00       17,500.00       300.00           386.50           686.50            10,000.00       700,000.00     175,000.00     2,400.00        3,864.50        6,264.50        
3,800.00     80,000.00       20,000.00       300.00           441.75           741.75            10,100.00       710,000.00     177,500.00     2,400.00        3,919.75        6,319.75        
3,900.00     90,000.00       22,500.00       300.00           497.00           797.00            10,200.00       720,000.00     180,000.00     2,400.00        3,975.00        6,375.00        
4,000.00     100,000.00      25,000.00       400.00           552.25           952.25            10,300.00       730,000.00     182,500.00     2,500.00        4,030.00        6,530.00        
4,100.00     110,000.00      27,500.00       400.00           607.50           1,007.50         10,400.00       740,000.00     185,000.00     2,500.00        4,085.25        6,585.25        
4,200.00     120,000.00      30,000.00       400.00           662.50           1,062.50         10,500.00       750,000.00     187,500.00     2,500.00        4,140.50        6,640.50        
4,300.00     130,000.00      32,500.00       500.00           717.75           1,217.75         10,600.00       760,000.00     190,000.00     2,600.00        4,195.75        6,795.75        
4,400.00     140,000.00      35,000.00       500.00           773.00           1,273.00         10,700.00       770,000.00     192,500.00     2,600.00        4,251.00        6,851.00        
4,500.00     150,000.00      37,500.00       500.00           828.25           1,328.25         10,800.00       780,000.00     195,000.00     2,600.00        4,306.25        6,906.25        
4,600.00     160,000.00      40,000.00       600.00           883.50           1,483.50         10,900.00       790,000.00     197,500.00     2,700.00        4,361.25        7,061.25        
4,700.00     170,000.00      42,500.00       600.00           938.50           1,538.50         11,000.00       800,000.00     200,000.00     2,700.00        4,416.50        7,116.50        
4,800.00     180,000.00      45,000.00       600.00           993.75           1,593.75         11,100.00       810,000.00     202,500.00     2,700.00        4,471.75        7,171.75        
4,900.00     190,000.00      47,500.00       700.00           1,049.00        1,749.00         11,200.00       820,000.00     205,000.00     2,800.00        4,527.00        7,327.00        
5,000.00     200,000.00      50,000.00       700.00           1,104.25        1,804.25         11,300.00       830,000.00     207,500.00     2,800.00        4,582.25        7,382.25        
5,100.00     210,000.00      52,500.00       700.00           1,159.50        1,859.50         11,400.00       840,000.00     210,000.00     2,800.00        4,637.50        7,437.50        
5,200.00     220,000.00      55,000.00       800.00           1,214.75        2,014.75         11,500.00       850,000.00     212,500.00     2,900.00        4,692.50        7,592.50        
5,300.00     230,000.00      57,500.00       800.00           1,269.75        2,069.75         11,600.00       860,000.00     215,000.00     2,900.00        4,747.75        7,647.75        
5,400.00     240,000.00      60,000.00       800.00           1,325.00        2,125.00         11,700.00       870,000.00     217,500.00     2,900.00        4,803.00        7,703.00        
5,500.00     250,000.00      62,500.00       900.00           1,380.25        2,280.25         11,800.00       880,000.00     220,000.00     3,000.00        4,858.25        7,858.25        
5,600.00     260,000.00      65,000.00       900.00           1,435.50        2,335.50         11,900.00       890,000.00     222,500.00     3,000.00        4,913.50        7,913.50        
5,700.00     270,000.00      67,500.00       900.00           1,490.75        2,390.75         12,000.00       900,000.00     225,000.00     3,000.00        4,968.50        7,968.50        
5,800.00     280,000.00      70,000.00       1,000.00        1,546.00        2,546.00         12,100.00       910,000.00     227,500.00     3,100.00        5,023.75        8,123.75        
5,900.00     290,000.00      72,500.00       1,000.00        1,601.00        2,601.00         12,200.00       920,000.00     230,000.00     3,100.00        5,079.00        8,179.00        
6,000.00     300,000.00      75,000.00       1,000.00        1,656.25        2,656.25         12,300.00       930,000.00     232,500.00     3,100.00        5,134.25        8,234.25        
6,100.00     310,000.00      77,500.00       1,100.00        1,711.50        2,811.50         12,400.00       940,000.00     235,000.00     3,200.00        5,189.50        8,389.50        
6,200.00     320,000.00      80,000.00       1,100.00        1,766.75        2,866.75         12,500.00       950,000.00     237,500.00     3,200.00        5,244.75        8,444.75        
6,300.00     330,000.00      82,500.00       1,100.00        1,822.00        2,922.00         12,600.00       960,000.00     240,000.00     3,200.00        5,299.75        8,499.75        
6,400.00     340,000.00      85,000.00       1,200.00        1,877.00        3,077.00         12,700.00       970,000.00     242,500.00     3,300.00        5,355.00        8,655.00        
6,500.00     350,000.00      87,500.00       1,200.00        1,932.25        3,132.25         12,800.00       980,000.00     245,000.00     3,300.00        5,410.25        8,710.25        
6,600.00     360,000.00      90,000.00       1,200.00        1,987.50        3,187.50         12,900.00       990,000.00     247,500.00     3,300.00        5,465.50        8,765.50        
6,700.00     370,000.00      92,500.00       1,300.00        2,042.75        3,342.75         13,000.00       1,000,000.00  250,000.00     3,400.00        5,520.75        8,920.75        
6,800.00     380,000.00      95,000.00       1,300.00        2,098.00        3,398.00         13,100.00       1,010,000.00  252,500.00     3,400.00        5,576.00        8,976.00        
6,900.00     390,000.00      97,500.00       1,300.00        2,153.25        3,453.25         13,200.00       1,020,000.00  255,000.00     3,400.00        5,631.00        9,031.00        
7,000.00     400,000.00      100,000.00     1,400.00        2,208.25        3,608.25         13,300.00       1,030,000.00  257,500.00     3,500.00        5,686.25        9,186.25        
7,100.00     410,000.00      102,500.00     1,400.00        2,263.50        3,663.50         13,400.00       1,040,000.00  260,000.00     3,500.00        5,741.50        9,241.50        
7,200.00     420,000.00      105,000.00     1,400.00        2,318.75        3,718.75         13,500.00       1,050,000.00  262,500.00     3,500.00        5,796.75        9,296.75        
7,300.00     430,000.00      107,500.00     1,500.00        2,374.00        3,874.00         13,600.00       1,060,000.00  265,000.00     3,600.00        5,852.00        9,452.00        
7,400.00     440,000.00      110,000.00     1,500.00        2,429.25        3,929.25         13,700.00       1,070,000.00  267,500.00     3,600.00        5,907.00        9,507.00        
7,500.00     450,000.00      112,500.00     1,500.00        2,484.25        3,984.25         13,800.00       1,080,000.00  270,000.00     3,600.00        5,962.25        9,562.25        
7,600.00     460,000.00      115,000.00     1,600.00        2,539.50        4,139.50         13,900.00       1,090,000.00  272,500.00     3,700.00        6,017.50        9,717.50        
7,700.00     470,000.00      117,500.00     1,600.00        2,594.75        4,194.75         14,000.00       1,100,000.00  275,000.00     3,700.00        6,072.75        9,772.75        
7,800.00     480,000.00      120,000.00     1,600.00        2,650.00        4,250.00         14,100.00       1,110,000.00  277,500.00     3,700.00        6,128.00        9,828.00        
7,900.00     490,000.00      122,500.00     1,700.00        2,705.25        4,405.25         14,200.00       1,120,000.00  280,000.00     3,800.00        6,183.25        9,983.25        
8,000.00     500,000.00      125,000.00     1,700.00        2,760.50        4,460.50         14,300.00       1,130,000.00  282,500.00     3,800.00        6,238.25        10,038.25       
8,100.00     510,000.00      127,500.00     1,700.00        2,815.50        4,515.50         14,400.00       1,140,000.00  285,000.00     3,800.00        6,293.50        10,093.50       
8,200.00     520,000.00      130,000.00     1,800.00        2,870.75        4,670.75         14,500.00       1,150,000.00  287,500.00     3,900.00        6,348.75        10,248.75       
8,300.00     530,000.00      132,500.00     1,800.00        2,926.00        4,726.00         14,600.00       1,160,000.00  290,000.00     3,900.00        6,404.00        10,304.00       
8,400.00     540,000.00      135,000.00     1,800.00        2,981.25        4,781.25         14,700.00       1,170,000.00  292,500.00     3,900.00        6,459.25        10,359.25       
8,500.00     550,000.00      137,500.00     1,900.00        3,036.50        4,936.50         14,800.00       1,180,000.00  295,000.00     4,000.00        6,514.25        10,514.25       
8,600.00     560,000.00      140,000.00     1,900.00        3,091.75        4,991.75         14,900.00       1,190,000.00  297,500.00     4,000.00        6,569.50        10,569.50       
8,700.00     570,000.00      142,500.00     1,900.00        3,146.75        5,046.75         15,000.00       1,200,000.00  300,000.00     4,000.00        6,624.75        10,624.75       
8,800.00     580,000.00      145,000.00     2,000.00        3,202.00        5,202.00         15,100.00       1,210,000.00  302,500.00     4,100.00        6,680.00        10,780.00       
8,900.00     590,000.00      147,500.00     2,000.00        3,257.25        5,257.25         15,200.00       1,220,000.00  305,000.00     4,100.00        6,735.25        10,835.25       
9,000.00     600,000.00      150,000.00     2,000.00        3,312.50        5,312.50         15,300.00       1,230,000.00  307,500.00     4,100.00        6,790.50        10,890.50       
9,100.00     610,000.00      152,500.00     2,100.00        3,367.75        5,467.75         15,400.00       1,240,000.00  310,000.00     4,200.00        6,845.50        11,045.50       
9,200.00     620,000.00      155,000.00     2,100.00        3,422.75        5,522.75         15,500.00       1,250,000.00  312,500.00     4,200.00        6,900.75        11,100.75       
9,300.00     630,000.00      157,500.00     2,100.00        3,478.00        5,578.00         15,600.00       1,260,000.00  315,000.00     4,200.00        6,956.00        11,156.00       
9,400.00     640,000.00      160,000.00     2,200.00        3,533.25        5,733.25         15,700.00       1,270,000.00  317,500.00     4,300.00        7,011.25        11,311.25       
9,500.00     650,000.00      162,500.00     2,200.00        3,588.50        5,788.50         15,800.00       1,280,000.00  320,000.00     4,300.00        7,066.50        11,366.50       
9,600.00     660,000.00      165,000.00     2,200.00        3,643.75        5,843.75         15,900.00       1,290,000.00  322,500.00     4,300.00        7,121.75        11,421.75       
9,700.00     670,000.00      167,500.00     2,300.00        3,699.00        5,999.00         16,000.00       1,300,000.00  325,000.00     4,400.00        7,176.75        11,576.75       

คา่หุน้
 ส่งช าระภายใน  300  งวด   อตัราดอกเบ้ีย 6.5 %  เงินเดือน

คงเหลือ

 วงเงินกู้

สวสัดิการ
คา่หุน้

 ส่งช าระภายใน  300  งวด   อตัราดอกเบ้ีย 6.5%

ตารางเกณฑ์เงินกู้สวสัดกิารเพือ่ประกอบธุรกจิ

วงเงินกู้    1,300,000.-   บาท  ส่งช าระหนีภ้ายใน  300  งวด

 เงินเดือน

คงเหลือ

 วงเงินกู้

สวสัดิการ



                     
  

 
 

 
รายละเอียดของโครงการส าหรับเงินกู้เงินสวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ 

 
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)...................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากดั 

เลขทะเบยีน.........................รบัราชการหรือปฏิบตัิงานต าแหน่ง......................................สังกัด/โรงเรยีน.................................................................
อ าเภอ..................................จังหวดันนทบุรี   

วงเงินท่ีขอกู้โครงการส าหรับเงินกูส้วัสดิการเพือ่ประกอบธุรกิจ เป็นเงนิ...............................บาท (............................................................) 
มีความประสงค์ขอกู้เงิน เพื่อ....................................................................................................................................................................................... 
หลักการและเหตุผล................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
วิธีด าเนินการ 1.     .......................................................................................................................................................................................... 
  2.     ........................................................................................................................................................................................... 
  3.     ........................................................................................................................................................................................... 
  4.     .......................................................................................................................................................................................... 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.  ........................................................................................................................................................................................... 
2. ............................................................................................................................................................................................ 
3. ............................................................................................................................................................................................ 
4. ............................................................................................................................................................................................ 

 
 

ลงช่ือ.................................................................................ผู้ขอกู้(ผูเ้สนอโครงการ) 
            (..................................................................................) 
           สมาชิกเลขทะเบียน................................. 
 

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

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

 

 

 

 



แผนที่ประกอบโครงการโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปภาพประกอบโครงการ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด       
รับเลขท่ี ..................... เวลา ............น.
วันท่ี ...................................................... 

                     สธ.1 
สัญญาเงินกู้เลขท่ี ....................../....................... 
วันท่ี................................................................... 

 
 
 

 
      ค าขอกู้เงินส าหรับเงินกู้สวัสดิการเพ่ือประกอบธุรกิจ 

 

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

                       วันท่ี............................................................................ 
 ข้าพเจ้าผู้กู้..............................................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากดั 
สมาชิกเลขทะเบียน.................. อายุ............ปี เป็น    ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า    อื่น ๆ ....................... ต าแหน่ง................................. 
สังกัด/โรงเรยีน.......................................................................อ าเภอ....................................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์............................................... 
(ท่ีท างาน) .............................  เงนิได้รายเดือน.........................บาท ขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ เพื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ 
ได้โปรดพิจารณาดังน้ี 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ ต่อสหกรณ์จ านวน..........................บาท (................................................................) 
ข้าพเจ้าจะน าเงินกู้เพ่ือ............................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอน าเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ ซึ่งช าระเต็มมูลคา่แล้ว และ รวมเงินค่าหุน้ท่ีจะมีขึ้นในภายหน้าเป็น
หลักประกันเงินกู้  และข้าพเจ้าขอเสนอบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ าประกัน  เพื่อเป็นหลักประกันเพ่ิมเติมดังต่อไปนี ้

(1) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สงักัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
(2) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สังกัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
(3) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สังกัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
(4) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สังกัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
(5) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สังกัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
(6) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สังกัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
(7) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สังกัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
(8) ช่ือ............................................................................... อายุ.............ป ีสมาชิกเลขทะเบียน.................ต าแหน่ง................................. 
      สังกัด/โรงเรียน……………………………………………….……อ าเภอ.............................จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์.......................................... 
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ขอสง่คืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ...................บาท (พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี) 

เป็นจ านวน...............งวด ตั้งแต่........................................... เป็นต้นไป การรับเงินกู้เมื่อข้าพเจ้าได้ท าหนังสือเงินกู้สวัสดิการเพือ่ประกอบธรุกิจ ตาม
แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ข้อ 4. (เฉพาะผู้กู้ท่ีมีคู่สมรส) การกู้เงินตามค าขอกู้นี้ ข้าพเจ้าได้รบัอนุญาตจากคูส่มรสแล้วตามหลักฐานท้ายสัญญากู้นี้  
 
 
               ลงช่ือ...............................................................................ผู้ขอกู้ 
               ( ……………………………………………………………………. ) 

           โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................................. 
 

ค าเตือน  ผู้กู้ต้องกรอกข้อความตามแบบ
ในค าขอกู้ให้ครบถ้วน  เขียนผิดหา้มใช้
น้ ายาลบค าผิดให้ขดีฆ่าและลงช่ือก ากับ 

ตรวจหลักฐานแล้ว 
 

.................................... 
เจ้าหน้าท่ีผูต้รวจ 

ในเวลานี้ข้าพเจา้ไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายและไม่
อยู่ในระหวา่งถูกฟอ้งในคดีล้มละลาย 

ลงชื่อ .............................................. ผู้กู้ 
( ........................................................... ) 

วันที่ ........... / ........... / ...........  



 

     สธ.2 
 ข้าพเจ้าผู้มรีายชื่อดังต่อไปนี้  ยินยอมผูกพันตนที่จะค้ าประกันตามค าขอกู้นี้  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เปน็ส าคัญ 

1. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
2. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
3. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
4. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
5. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
6. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
7. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
8. นาย/นาง/นางสาว........................................................................  สมาชิกเลขทะเบยีน.......................เงินได้รายเดือน............................บาท 

ลายมือช่ือ...................................................................................      เคย        ไม่เคย     ขาดสง่ช าระหนี้ หุ้น   
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้หักเงินได้(ข้าราชการบ านาญ) 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามท่ีได้สอบถามแล้ว เห็นควร............................................................... ...................................................... 
                                         ลายมือชื่อ...............................................................................................ต าแหน่ง............. .................................. 

                             (................................................................................................) วันท่ี.................... .............................. 
 

(รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์เป็นผู้กรอกเอง) 
รายละเอียดเกี่ยวกับผู้กู้ 

 

           เงินได้รายเดือน(บาท)     มีค่าหุ้นอยู่(บาท)         วงเงินกู้ (บาท)                ต้นเงินกู้คงเหลือ  (บาท)     ได้รับเงินกู้ (บาท) 
 
 
 

หมายเหต ุ           เคย               ไม่เคย      ขาดส่งช าระหน้ี หุ้น เห็นควรให้กู้....................................................... 

       ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าท่ี 

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

         ลงวันท่ี........................................................ 

        ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ 

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

        หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ  ลงวันท่ี........................................ 
 

เสนอ  คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี........... ในการประชุมครั้งท่ี................................วันท่ี......................... .........................   มีมติ อนุมัติให้กู้ได้ 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้จัดการ 
                                                                 (...................................................................) 

  



                                                                สธ.3 
 

 
 

     หนังสือสัญญากู้ส าหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ 

วันท่ี.........เดือน.............................................พ.ศ.................. 
         บัญชีเงินกู้ท่ี................../..................ช่ือผู้กู้.................................................................................................................................................................    
 ข้าพเจ้า....................................................................................................................หมายเลขบัตรประชาชน...........................................................     

ช่ือคู่สมรส................................................................................................................หมายเลขบัตรประชาชน...........................................................      
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เลขทะเบียน..........................รับราชการหรือปฏิบัติงานในต าแหน่ง...................................................     
สังกัด/โรงเรยีน..................................................................................................................อ าเภอ......................................................จังหวัดนนทบุรี   
ที่อยู่ปัจจุบัน..............................................................................................................................................................................................................  
ขอท าสัญญากูเ้งินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากดั  เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้   
 1.  ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จ านวน...........................................บาท (............................................................................................)     
อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 15 ต่อปี และ ไดร้ับเงินจ านวนดังกล่าวในวันท าสัญญากูโ้ดยถูกต้องแล้ว(ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์ฯหักเงินค่าหุ้น,เงินกู้
สัญญาเดมิ, ค่าเบี้ยประกัน  ตามระเบียบของสหกรณฯ์)  ข้าพเจ้าจะน าเงินกู้ดังกล่าวเพื่อ........................................................................................ 
 2. ข้าพเจ้ายินยอมส่งคืนเงินกู้สวสัดิการเพื่อประกอบธุรกิจ เป็นงวดรายเดือน งวดละ....................................บาท พร้อมดอกเบี้ย โดยให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินเดือนซึ่งเป็นต้นสังกัดของข้าพเจ้า  หักเงินช าระหนี้จากเงินรายเดอืนของข้าพเจ้า ณ ต้นสังกัดที่จ่ายเงินเดือน
ของข้าพเจ้าเป็นเวลา.....................งวดทั้งนี้ตั้งแต่เดือน...........................................เป็นต้นไปและยินยอมให้หักเงินช าระหนี้จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น    
 3.  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามระเบียบของ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด  ว่าด้วยการให้เงินกูแ้ละดอกเบีย้แก่สมาชิก ที่ถือใช้ใน
ปัจจุบัน และตามประกาศของสหกรณ์ฯ  ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายไปปฏิบตัิงานท่ีอื่น ตามข้อบังคับข้อ 31 (3) เว้นแต่ยังเป็น
สมาชิกอยู่ตามข้อบังคับข้อ 43 ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบและจัดการช าระหนีซ้ึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณฯ์ ให้เสรจ็สิ้นก่อน   
 ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ัดการช าระหนีต้ามที่กล่าวมาในวรรคก่อนข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการหรือเงินสะสม 
จากต้นสังกัดที่ข้าพเจา้ปฏิบตัิงาน น าบ าเหน็จ บ านาญ หรือ เงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือต้นสังกดัของข้าพเจ้าจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงิน
ดังกล่าวเพื่อช าระหนีส้หกรณฯ์ ให้เสร็จสิ้นก่อนได้     
  4.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าผดินัดช าระหนี้ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯยึดหน่วงเงินปันผล เงนิเฉลี่ยคืน หรือ น าเงินดังกล่าวมา
ช าระหนี้เงินกู้ท่ีค้างช าระได้    

ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้และมีการบอกกล่าวทวงถามไปถึงผูกู้้  ผู้กู้ ตกลงยินยอมชดใช้ค่าตดิตามทวงถาม ครั้งละ 200 บาท 
รวมทั้งชดใช้ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิคดีและค่าทนายความคืนแก่สหกรณ ์

5. ในการทวงถาม ให้ผู้กู้ช าระหนี้นั้น นอกจากทวงถามผู้กู้ได้แล้ว  ให้สหกรณ์ทวงถาม จาก....................................................................
เกี่ยวข้องเป็น...................................ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้.............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................โทรศัพท์................................................ 

หากสหกรณไ์ดส้่งจดหมายลงทะเบียนไปยังท่ีอยู่ของผู้กู้หรือบุคคลซึง่ผู้กู้ไดร้ะบุไวต้ามที่อยู่ข้างต้นนี่ถือว่าผู้กู้ไดร้ับหนังสือดังกล่าวแล้ว 
 6.  ในกรณีข้าพเจ้าย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีหากมิได้แจ้งให้ทราบให้ถือว่าในการ
ส่งหนังสือบอกกล่าวถึงข้าพเจ้าตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ เป็นการส่งหนังสอืบอกกล่าวโดยชอบ  
 หนังสือสัญญากู้นี้ท าข้ึน ณ วันท่ีระบุข้างต้น และข้าพเจ้าลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน  
   

ลงช่ือ.......................................................................ผู้กู้      ลงช่ือ...........................................................................สามี/ภรรยา   
     ( .....................................................................)                (........................................................................)   
 

ลงช่ือ.....................................................................พยาน    ลงช่ือ..........................................................................พยาน/เขยีน   
     (.......................................................................)                (.........................................................................)   

ได้รับสัญญาคู่ฉบับแล้ว 

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

ในเวลาน้ีข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดี
ล้มละลายและไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย 

ลงชื่อ .............................................. ผู้กู้ 
( ........................................................... ) 

วันท่ี ........... / ........... / ........... 



สธ.4 

 
ข้าพเจ้า...............................................................................................................ได้รับเงินกู้ จ านวน.................................................บาท  
( โดยหักเงินตามสญัญาข้อ 1 ) คงเหลือจ านวน.....................................................................................บาท และ/หรือ เข้าบัญชีเงินฝาก  
ธนาคาร............................................................สาขา............................................เลขบัญชีเงินฝาก.........................................................  
ของข้าพเจ้าตามหนังสือสัญญากู้นีเ้ป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี............................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ..........................................................................ผู้กู้ 
             ( ต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ) 
 
ผู้มีอ านาจลงนามแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรุี จ ากัด 
 
ลงช่ือ..............................................................................ประธานกรรมการ,รองประธานกรรมการ,เลขานุการ,เหรัญญิก 
      (...............................................................................) 
 
ลงช่ือ.............................................................................ผู้จัดการ 
      (...............................................................................) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................เจ้าหน้าท่ี 

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

. 



สธ.5 

 

 

    

หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจ 

หนังสือสัญญากู้เลขที่................../................... 
ชื่อผู้กู้.............................................................                  เขียนที่...........................................................................
  

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

  ข้าพเจ้า....................................................................................... ...........สมาชิกเลขทะเบียนที่....................... .....อายุ................ปี                        
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่...................................................................เป็น    ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า    อื่นๆ........................................                
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่...................หมู่ที่........ตรอก/ซอย....................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง..........................................         
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์............ ..............................      
ปัจจุบันปฏิบัติงานอยู่ที่...................................... ..........................................ถนน...........................................ต าบล/แขวง........ .............................         
อ าเภอ/เขต........................................จังหวัด......... .................................รหัสไปรษณีย์...............................โทรศัพท์.... ......................................         
ขอท าหนังสือค้ าประกันเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปน้ี 
  ข้อ 1. ตามที่.................................................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ฯ ตามหนังสือสัญญากู้เงินประเภทเงินกู้
สวัสดิการเพือ่ประกอบธุรกิจ เลขที่.........../............ลงวันที่.............................จ านวนเงินกู้.............................บาท (.................................................) 
พร้อมดอกเบี้ยตามสญัญาในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ผ่อนช าระงวด/เดอืนละ......................... บาท (...............................................................)จนกว่าจะ
ช าระเสร็จสิ้นแต่ไม่เกิน.................งวด และผู้กูไ้ด้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯแล้ว เป็นหน้ีที่สมบูรณ์ โดยข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับเงินกู้
รายน้ี 
  ข้อ 2. ขา้พเจ้าทราบวัตถุประสงค์ในการก่อหน้ีที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญาในการกอ่หน้ีที่ค้ าประกัน ลกัษณะการกู้เงินส าหรับเงินกู้สวัสดิการเพือ่
ประกอบธุรกิจ ของผูกู้้ตามสัญญา จ านวนเงินสูงสุด ตามสัญญาและระยะเวลาการกอ่หน้ีตามสัญญาในขอ้ 1. ที่ข้าพเจ้าค้ าประกัน 
  ข้อ 3. ข้าพเจ้าไดท้ราบขอ้มูลผกูพนัของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินช าระหน้ี อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงนิกู้ก่อนถึงก าหนดตามทีก่ล่าวไว้ใน
หนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อประกอบธุรกิจน้ันโดยตลอดแลว้ ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามขอ้ผูกพันน้ันๆ ทุกประการ    
             หากผูกู้้ผิดนัดช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สวสัดิการเพือ่ประกอบธุรกิจ ตามขอ้ 1.ข้าพเจ้าในฐานะผู้ค้ าประกันยินยอมให้สหกรณ์ฯ 
ด าเนินการตามกฎหมายกับขา้พเจ้า 
  ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การลาออกจากการปฏิบัติงาน, การย้ายไปปฏิบัติงานที่อื่น, การลาออกจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ฯ ไม่
ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกนัรายน้ีจนกว่าผู้ทีข่้าพเจ้าค้ าประกนัไว้นี้จะได้ให้สมาชกิอื่น ซ่ึงคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
  ข้อ 5. ในกรณีที่ขา้พเจ้าต้องช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผูกู้้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวใหแ้กข่้าพเจ้าภายในก าหนด     
(หกสิบวัน)   นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัด   ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน และเงนิไดอ้ื่นๆ ของขา้พเจ้าหักจ านวนเงนิงวดช าระ
หน้ีซ่ึงข้าพเจ้าตอ้งส่งต่อสหกรณ์ฯ น้ัน จากเงินรายได้รายเดือนและเงนิได้อื่นของข้าพเจ้าเพือ่ส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย ความยินยอมน้ีให้มีผลอยู่ตลอดไป
โดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบให้สหกรณ์ฯ ไว้ ทั้งน้ีจนกวา่จะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกูส้วัสดิการเพื่อ
ประกอบธุรกิจน้ันโดยสิ้นเชิง 
  ข้อ 6. หากขา้พเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ไดแ้จ้งไว้ในหนังสือค้ าประกันน้ี ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที หากขา้พเจ้าไม่ได้
แจ้งให้ทราบการย้ายทีอ่ยู่ การส่งหนังสือบอกกล่าวถึงขา้พเจ้า ตามที่อยู่ข้างต้นทีไ่ด้แจ้งไว้ต่อสหกรณ์ฯ ให้ถือวา่ขา้พเจ้าทราบโดยชอบแล้ว  
   ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด กระท าการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับสมาชิกผูกู้้ทีข่้าพเจ้าค้ าประกัน  ในการ
ปรับโครงสร้างหน้ี, ประนอมหน้ี, การเปลี่ยนแปลงงวดช าระหน้ี ฯลฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการทุกประการ 

ข้อ 8. พร้อมหนังสอืสัญญาค้ าประกันน้ี ข้าพเจ้าไดท้ าหนังสอืยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้ราย
เดือนและเงินไดอ้ื่นให้แกส่หกรณ์ฯ หน่วยงานต้นสังกัด และส าหรับขา้พเจ้าเก็บไวเ้ป็นหลักฐาน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้ าประกันน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญตอ่หน้าพยาน 
         

        ลงชื่อ......................................ผู้ค้ าประกัน 
        (................................................................) 
        ลงชื่อ.....................................พยาน/สมาชกิเลขทะเบียนที่............. 
        (...............................................................) 
       ลงชื่อ.....................................พยาน/สมาชกิเลขทะเบียนที่............. 
        (...............................................................) 



                                                                           สธ.6 
  

ค ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
 

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

 

           ข้าพเจ้า นาย/นาง .....................................................................เป็นสามี/ภรรยาของ นาย/นาง.................................................................
ได้รู้เห็นและยินยอมให้ นาย/นาง.................................................................................เป็นผู้ค้ าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ตาม
หนังสือค้ าประกันข้างต้น  
 

                                                                         ลงชื่อ..................................................................สามี/ภรรยา ผู้ให้ความยินยอม                                        
                                                                               (.................................................................) 
    

                                                                         ลงชื่อ......................................................พยาน/สมาชกิเลขทะเบียนที่............. 
                                                                               (.................................................................)  
                                                                         ลงชื่อ......................................................พยาน/สมาชกิเลขทะเบียนที่............. 
                                                                               (.................................................................)    

 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชาผู้ค้ าประกัน 
 

  ขอรับรองว่าเป็นลายมือชือ่ของผู้ค้ าประกันจริง และเห็นว่าหนังสือค้ าประกันน้ีได้ท าขึ้นโดยถกูต้องแล้ว 
 

                                                              ลงชื่อ...............................................................ผู้รับรอง 
                                                                              (................................................................) 
                                                                         ต าแหน่ง................................................................. 
                                                                         วันที่ ...................................................................... 

 

ค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกัน 
  

          ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสอืค้ าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน  
หากผู้ค้ าประกันมขี้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้กอ่นที่จะท าหนังสือค้ าประกัน  
          การที่ผู้ค้ าประกันลงนามในหนังสือค้ าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด เพือ่ค้ าประกันหน้ี ตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้
สวัสดิการเพือ่ประกอบธุรกิจ เลขที.่................/..............ลงวันที.่..........................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบุรี จ ากัด (ผู้ให้กู้)  
กับนาย/นาง/นางสาว.................................................................................(ผู้กู้) ผู้ค้ าประกันจะมีความรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังน้ี  
          1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอย่างจ ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน  
          2. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผูกู้ ้ค้างช าระกบัผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงินและอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือ  
             ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย         
          3. การที่ผู้ค้ าประกันออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใดไม่เป็นเหตุให้ผู้ค้ าประกันหลุดพ้นจากการค้ าประกัน  
             รายน้ีจนกว่าผู้กูไ้ด้ให้สมาชิกอื่นซ่ึงสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทน   
 

นอกจากทีก่ล่าวไวข้้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้ าประกัน    
   ข้าพเจ้าได้รับทราบค าเตอืนน้ีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน   
 
              ลงชื่อ......................................................ผู้ค้ าประกัน               
                         (................................................................)  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

(ส าหรับผู้กู)้ 
 
นาย/นาง/นางสาว........................................................................(ผู้กู้)
ขอรับรองว่าเอกสารการค้ าประกันการกูเ้งินของข้าพเจ้าถกูตอ้ง 

 
ลงชื่อ.........................................................ผู้กู้ 
(................................................................) 
วันที่ ......................................................... 

 

 

(ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีสหกรณ์ฯผูซ้ึ่งเป็นตัวแทนสหกรณ์ฯ กรอก) 
 

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นว่ารายการต่าง ๆ ครบถ้วนถูกต้อง 
 
 

ลงชื่อ..............................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
    (........................................................................) 
    วันที่ ................................................................ 
 



.  

 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์  

เขียนที่............................................................ 
วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ.......... 
 
 ข้าพเจ้า................................................................................อายุ..................ปี อยู่บ้านเลขท่ี............................หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย...........................ถนน...........................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..........................จังหวัด............................. 
รับราชการสังกัด/โรงเรียน................................................................ต าแหน่ง..................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี 
จ ากัด เลขทะเบียนสมาชิก.........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน และน าส่งเงินให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จงึมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุร ีจ ากัด ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหนจ็ หรือเงินอ่ืนใดที่ ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ได้แจ้งให้ ในแต่ละเดอืนและส่ง
ช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากดั แทนข้าพเจ้าทกุเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเปน็ข้าราชการ/ลูกจ้าง หรือ เสียชีวิต และได้รับบ าเหน็จ บ านาญ หรอืเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู ่หักเงินจากเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ, เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงไดร้ับจาก
ทางราชการตามข้อ 1 ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวนดงักล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบุรี 
จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง, หรือช าระเป็นอันดับแรกหลังจากหักหนีแ้ก่ทางราชการแล้ว 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หักหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้า
ยินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบรุี จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมหักเงินตาม ข้อ 3. ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และ ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนีไ้ม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะไดพ้้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ฯ หรือพ้นภาระหนีส้ินท่ีข้าพเจา้มีต่อสหกรณ์ ฯ  เว้นแต่จะไดร้ับค ายินยอม
เป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากดั 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจา้มีสิทธิจะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช าระหนี ้ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนใด ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตัิตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์
ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือ ให้หน่วยงานของรัฐ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจา้สังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน
ข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความ และ ถ้อยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว้ท่ีข้าพเจ้า ฉบับท่ี
สามให้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู ่
 

 

       ลงช่ือ........................................................ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                                         (........................................................) 
                                                                                   ลงช่ือ.........................................................พยาน 
                                                                                         (.........................................................) 
                                                                                   ลงช่ือ.........................................................พยาน 
             (.........................................................) 


