
 

เลขท่ีสัญญากู ้สด.................../.................... 
วนัท่ี............................................................. 

 
 
 
 
 

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

                                                                                                              วนัท่ี.........เดือน.................................พ.ศ.................... 
 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากดั 
 
 ขา้พเจา้......................................................................เลขประจ าตวัประชาชน............................................................ 
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี................................................................อาย.ุ.....................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี....................................
สถานภาพปัจจุบนั  ( )โสด  ( ) สมรส  ( ) หยา่  ( ) หมา้ย  ต าแหน่ง......................................อตัราเงินเดือน.......................บาท 
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน....................................................อ าเภอ....................................จงัหวดั............................... 
โทรศพัท ์(บา้น)............................................(มือถือ)...................................................Email.................................................... 
ไลน์ไอดี : ……………………………………………………. 
ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ี......................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................. 
ต าบล...........................อ าเภอ.............................จงัหวดั..................................ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี...........หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน................................ต าบล.................................................อ าเภอ..................................... 
จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.....................................................................รายไดต้่อเดือน....................................บาท 
ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญัเพื่อการด ารงชีพ จากสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากดั ซ่ึงในสัญญาเรียกว่า “ผูใ้ห้กู”้ 
ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากผูใ้ห้กู ้เป็นวงเงินจ านวน................................บาท (.............................................................) 
เพื่อ....................................................................................................................โดยผูกู้มี้เงินค่าหุ้นและบุคคลเป็นหลกัประกนั 
 ขอ้ 2. ผูกู้ต้กลงใชค้  าขอและหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐานการกูยื้ม และรับเงินกูจ้ากผูใ้ห้กูเ้ป็นตน้ไป
จนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
 ขอ้ 3. ผูกู้ต้กลงว่าจะช าระหน้ีเป็นงวดรายเดือนภายในวนัท าการของทุกวนัส้ินเดือน จนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
ภายใน 120 งวดเดือน นบัจากวนัท่ีผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากผูใ้ห้กูถู้กตอ้งครบถว้น 
ขอช าระหนีแ้บบ (กาเคร่ืองหมาย หน้าข้อที่ต้องการ)  จ านวน.......................งวด (สูงสุดไม่เกิน 120 งวด) 

(   ) แบบสหกรณ์ ส่งตน้เงินเท่ากนัทุกงวด และดอกเบ้ียคดิจากตน้เงินแห่งหน้ีคงเหลือแต่ละงวด 
(   ) แบบธนาคาร ส่งตน้เงินรวมดอกเบ้ีย จ านวนเงินงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวดจนกว่าจะหมดหน้ี เงินท่ีช าระหน้ี 

  จะหกัส่วนหน่ึงเป็นดอกเบ้ียก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงน าไปหกัตน้เงิน 
  

ค าขอและหนังสือสัญญากู้เงินสามัญเพือ่การด ารงชีพ 
และสัญญาค า้ประกนั 

 

ค าเตือน    ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ีก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูน้ี้   
ดว้ยลายมือของตนเองโดยถูกตอ้งและครบถว้น 
                  กรณีสมาชิกเปลี่ยนค าน าหนา้นาม ช่ือ,ช่ือสกุล ให้แนบส าเนาเอกสาร
หรือหนงัสือรับรองจากนายทะเบียนดว้ยมิฉะนั้นสหกรณ์อาจจะไม่รับพิจารณา 

เอกสารประกอบการกู้สามัญ 
1.ใบค าขอกูเ้งินสามญัเพื่อการด ารงชีพ        
2.รายละเอียดรับจ่ายเงินเดือนๆ ล่าสุด 
(รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูอ้  านวยการโรงเรียน/การเงินเขต/การเงินหน่วยงาน) 

3.ส าเนาบตัรประชาชน+ส าเนาทะเบียนบา้น(ทั้งผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั) 
4.ส าเนาสมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน 
หมายเหตุ : เอกสารทุกอยา่งให้ลงลายมอืช่ือดว้ยปากกาลกูลื่นสีน ้าเงิน
เท่านั้น 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชา พจิารณาแล้ว 
( ) อนุญาต            ( ) ไม่อนุญาต 

 
ลงช่ือ................................................... 

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

ขอ้ 4. ผูกู้ยิ้นยอมเสียดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้ห้กูก้  าหนด โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินตน้คา้งช าระเป็นรายวนั 
ขอ้ 5. ถา้ผูกู้ช้  าระหน้ีไดต้ามสัญญา และไม่ท าผิดระเบียบ / มติของผูใ้ห้กู ้ทุกส้ินวนัท าการส้ินเดือน ผูใ้ห้กูจ้ะเตรียม

เงินตน้เท่ากบัส่วนท่ีผูกู้ไ้ดช้ าระคนืแก่ผูใ้ห้กูแ้ลว้ เพ่ือไวบ้ริการแก่ผูกู้ใ้ห้เตม็ตามวงเงินในขอ้ 1 
ขอ้ 6. ผูกู้ย้ินยอมและร้องขอให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้หกัเงินงวดช าระหน้ีของ

ผูกู้ต้ามขอ้ 3 รวมดอกเบ้ียในขอ้ 4  เพื่อส่งต่อผูใ้ห้กู ้
ขอ้ 7. หากผูกู้ไ้ม่อาจช าระเงินงวดตามท่ีก าหนดได ้จะตอ้งติดต่อกบัผูใ้ห้กูโ้ดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาท่ีผูใ้ห้กู้

แจง้ให้ทราบ 
ขอ้ 8. ผูกู้ท้ราบและเขา้ใจดี ขอยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบั ระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้และมติ

ของผูใ้ห้กูท่ี้ไดก้ าหนดขึ้นถือปฏิบติัทุกประการ รวมทั้งหากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้ดว้ย ซ่ึงผูใ้ห้กูไ้ม่จ าเป็นตอ้งแจง้
ให้ผูกู้ท้ราบล่วงหนา้ 

ขอ้ 9. หากผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีงวดหน่ึงงวดใด ให้ถือว่าผิดนดัช าระทั้งหมด สัญญากูเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระโดย
พลนั ผูกู้ย้ินยอมใหผู้ใ้ห้กูฟ้้องร้องบงัคบัคดีไดท้นัที และผูกู้ย้ินยอมชดใชค้่าเสียหายท่ีผูใ้ห้กูต้อ้งใชจ้่ายไปในการด าเนินคดี
แก่ผูใ้ห้กูโ้ดยครบถว้น 

ขอ้ 10. ผูกู้รั้บรองว่าเอกสารหลกัฐานการจ่ายเงินเดือนของผูกู้ท่ี้แนบประกอบการกูน้ี้ เป็นขอ้ความจริงทุกประการ 
ขอ้ 11. ถา้ผูกู้ป้ระสงคจ์ะลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั ขอ้ 16, 41 และ 44 จะแจง้เป็น

หนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจะจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีให้เสร็จ
ส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินเดือน ค่าจา้ง บ าเหน็จ บ านาญ เงินทุนเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดในหลกัฐานท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัจะจ่ายเงินให้แก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินดงักล่าว หกัเงินช าระหน้ีพร้อม
ดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้

ขอ้ 12. ในกรณีท่ีผูกู้ข้าดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากดั ไม่ว่าดว้ยเหตใุด ผูกู้ต้กลง 
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยเ์สมาหนองคาย จ ากดั น าเงินค่าหุ้นของผูกู้ห้กัช าระหน้ีตามสัญญากูยื้มเงินฉุกเฉินก่อนสัญญา
กูยื้มเงินสามญั หรือหน้ีใด ๆ อนัมีต่อสหกรณ์ได ้

ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนัท าหนงัสือน้ี 
 
 

                                                            ลงช่ือ................................................................ผูข้อกู ้
                                                          (................................................................) 

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

                                                                                         (................................................................) (สมาชิกสหกรณ์) 
  

                                                             ลงช่ือ................................................................พยาน 
                                                                      (................................................................) (สมาชิกสหกรณ์)  
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สมาชิกท่ีค า้ประกนัเงินกู้สามัญเพือ่การด ารงชีพ 
 

 ขา้พเจา้......................................................................เลขประจ าตวัประชาชน............................................................ 
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี................................................................อาย.ุ.....................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี....................................
สถานภาพปัจจุบนั  ( )โสด  ( )สมรส  ( )หยา่  ( ) หมา้ย  ต าแหน่ง.......................................อตัราเงินเดือน........................บาท 
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน....................................................อ าเภอ....................................จงัหวดั............................... 
โทรศพัท ์(บา้น)............................................(มือถือ)...................................................Email.................................................... 
ไลน์ไอดี : …………………………………………… 
ปัจจุบันอาศัยอยู่ท่ี......................หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................. 
ต าบล...........................อ าเภอ.............................จงัหวดั..................................ท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี...........หมู่ท่ี.......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน................................ต าบล.................................................อ าเภอ..................................... 
จงัหวดั..............................อาชีพเสริม.....................................................................รายไดต้่อเดือน....................................บาท 
 

ขา้พเจา้ตกลงยินยอมเขา้ค ้าประกนัและตกลงยินยอมรับผิดหน้ีตามสัญญากูยื้มเงินกูส้ามญัเพ่ือการด ารงชีพฉบบัน้ี 
และขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองวตัถุประสงค ์จ านวนวงเงินกู ้การส่งงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียก
คืนเงินกูก่้อนถึงก าหนด ระยะเวลาในการค ้าประกนั ตามหนงัสือสัญญากูย้ืมเงินกูส้ามญัเพื่อการด ารงชีพ ตามขอ้ 1 ถึงขอ้ 12 
แลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัและปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้นทุกประการ 

 
ผูค้  ้าประกนัไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสัญญากูเ้งินน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

ณ วนัท่ีท าหนงัสือน้ี 
 

     ลงช่ือ.....................................................ผูค้  ้าประกนั 
                                               (.....................................................) 
 

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

       
  ลงช่ือ.....................................................พยาน                                 
                                                                                                       (......................................................) (สมาชิกสหกรณ์)  
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ข้าพเจ้า...................................................................................ไดร้ับเงินจำนวน.............................................................บาท 
(.........................................................................................) ตามคำขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือการดำรงชีพ  ไปเป็นการถูกต้องแล้ว    
ณ  วันท่ี...................เดือน...........................................พ.ศ.......................... 

โดย □ โอนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ (เลม่สแีดง)  เลขท่ีบญัช.ี............................................................................................................ 

      □ ธนาคารกรุงไทย สาขา...............................................เลขท่ีบัญชี.................................................................................................. 
อน่ึง กรณีฝากเงินเข้าบญัชีธนาคาร ข้าพเจ้าฯ ยินยอมผูกพันคนเป็นลูกหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันทีส่หกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้เข้าบญัชีดังกลา่ว 
เรียบร้อยแล้ว และกรณีธนาคารเรยีกค่าธรรมเนียมฝากเงิน ข้าพเจ้าฯ ยินยอมให้หักเงินได้ตามอัตราของธนาคาร 
 

ลงช่ือ...........................................................ผู้ขอกู้เงิน/ผู้รับเงิน 
      (...........................................................) 

 
“จ่ายเงินถูกต้องแล้ว”    ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ ์

            (นางสาวนริศรา  พาอยูสุ่ข) 
      ................./....................../................ 

ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์บันทึกรายการ 

 

1. ผูข้อกู ้      ( ) เคย       ( ) ไม่เคย  ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งค่าหุ้น 
2. ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ......................................................................................................................................................... 
 

                                                                                             ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 
 

                                                                                                                    ( นางชญัญา  จนัทน์ตน้ )  
 

                                                                                                       ................/........................./.................. 
 
เห็นควร  (  ) อนุมติั  (  ) ไม่อนุมติั                         ลงช่ือ.............................................................ผูจ้ดัการ 
 

                                                                                                                     ( นายเรวตั   รัตนา )  
 

                                                                                                       ................/........................./.................. 
 
(  ) อนุมติั    ( ) ไม่อนุมติั                           ลงช่ือ.............................................................กรรมการ 
 

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

                                                                                                       ................/........................./.................. 
 
 (  ) อนุมติั  (  ) ไม่อนุมติั                                    ลงช่ือ.............................................................ประธานกรรมการ 
 

                                                                                                                    ( นายสุริยา   มะโยธี )  
 

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

 

 

 

 

          
 

 
 
 
หมายเหต ุ: หากมีการ ขูด ขีดฆ่า ลบ ผู้กูต้้องลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้งในคำขอกู้ (ขีดฆา่ด้วยปากกาแดงแล้วเซนต์ชื่อกำกับจุดที่แก้ไขนั้นๆ) 

วงเงินกู้สามัญเพือ่การด ารงชีพ 
เงินเดือน 

 

(บาท) 

ต้นเงินกู้สามัญ

คงเหลือ 

(บาท) 

เงินกู้สามัญเพ่ือการ

ด ารงชีพคงเหลือ 

(บาท) 

ต้นเงินกู้เพ่ือเหตุ

ฉุกเฉินคงเหลือ 

(บาท) 

จ านวนเงินกู้สามัญ 

เพ่ือการด ารงชีพที่ขอกู้ 

(บาท) 

ให้สิทธิกู้สามัญ 

เพ่ือการด ารงชีพได้ 

(บาท) 

      


