
 
 

    ค าเตอืน   ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี 
    ก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูน้ี้  ดว้ยลายมือของตนเอง                                                  หนงัสือกูท่ี้…………….....................  
    และเขียนดว้ยหมึกสีเดียวกนั โดยถูกตอ้งครบถว้น            วนัท่ี………………………………... 
    มิฉะนั้น  สหกรณ์อาจจะไม่รับพิจารณา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าขอและหนังสือสัญญากู้เงนิสามัญเพือ่การด ารงชีพและสัญญาค า้ประกนั 

เขียนท่ี……………………………………………… 
 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  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……………..……………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.............................................. 
ต าบล.............................อ าเภอ...........................จงัหวดั..............................ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................
ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ต าบล......................................อ าเภอ................................................. 
จงัหวดั..............................อาชีพเสริม................................................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 
ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญัเพื่อการด ารงชีพ  ดงัต่อไปน้ี 
               ขอ้ 1.  ผูกู้ไ้ดข้อกูเ้งินจากผูใ้หกู้ ้ เป็นวงเงินจ านวน…………………บาท (............................................................) 
เพื่อ…………………………………….……………………………………....  โดยผูกู้มี้เงินค่าหุน้และบุคคลเป็นหลกัประกนั    
               ขอ้ 2.  ผูกู้ต้กลงใชค้  าขอและหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบัน้ีเป็นหลกัฐานการกูย้มื โดยตกลงยนิยอมรับเงินกูต้ามวงเงินท่ี
ผูใ้หกู้อ้นุมติั และยนิยอมช าระหน้ีตามวงเงินดงักล่าวจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
               ขอ้ 3. เม่ือผูกู้ต้อ้งการใชเ้งินกู ้ ไม่เกินวงเงินกูต้ามขอ้ 1 หรือตามจ านวนวงเงินท่ีผูใ้หกู้อ้นุมติั ใหท้ ารายการกู ้
ท่ีตู ้ATM  ธนาคารกรุงไทย จ ากดั เพ่ือโอนเงินจากบญัชีของผูใ้หกู้ไ้ปเขา้บญัชีออมทรัพยธ์นาคารกรุงไทย จ ากดั  
เลขท่ีบญัชี………………………………………ของผูกู้ ้ สาขา…………..…………………จงัหวดั.........................................  
และถอนเงินจากบญัชีออมทรัพยใ์ชต้่อไป  การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีในวนัใดยอ่มเป็นหลกัฐานวา่ผูกู้ไ้ดรั้บเงินจากผูใ้หกู้แ้ลว้ในวนั
นั้น 
               ขอ้ 4.  ผูกู้ต้กลงวา่จะช าระหน้ีเป็นงวดรายเดือนภายในวนัท าการของทุกวนัส้ินเดือน จนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน
ภายใน…………………..งวดเดือน  นบัจากวนัท่ีผูใ้หกู้โ้อนเงินกูค้ร้ังสุดทา้ยจากบญัชีผูใ้หกู้เ้ขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องผูกู้ ้   
ขอช าระหนี้แบบ (กาเคร่ืองหมายหน้าข้อที่ต้องการ)   

                (  ) แบบสหกรณ์       ส่งตน้เงินเท่ากนัทุกงวด  และดอกเบ้ียคิดจากตน้เงินแห่งหน้ีคงเหลือแต่ละงวด   
                (  ) แบบธนาคาร       ส่งตน้เงินรวมดอกเบ้ีย จ านวนเงินงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวดจนกวา่จะหมดหน้ี เงินท่ีช าระหน้ี
จะหกัส่วนหน่ึงเป็นดอกเบ้ียก่อน  ส่วนท่ีเหลือจึงน าไปหกัตน้เงิน 
         ขอ้ 5.  ผูกู้ย้นิยอมเสียดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้หกู้ก้  าหนด  โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินตน้คา้งช าระเป็นรายวนั 
         ขอ้ 6.  ถา้ผูกู้ช้  าระหน้ีไดต้ามสญัญา  และไม่ท าผิดระเบียบ / มติของผูใ้หกู้ ้ ทุกส้ินวนัท าการส้ินเดือน ผูใ้หกู้จ้ะเตรียมเงิน
ตน้เท่ากบัส่วนท่ีผูกู้ไ้ดช้ าระคืนแก่ผูใ้หกู้แ้ลว้  เพ่ือไวบ้ริการแก่ผูกู้ใ้หเ้ตม็ตามวงเงินในขอ้ 1 
 

ขอ้ 7. ผูกู้ย้นิยอม... 
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        ขอ้ 7.  ผูกู้ย้นิยอมและร้องขอใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ ้ หกัเงินงวดช าระหน้ีของผูกู้ต้ามขอ้ 4   
รวมดอกเบ้ียในขอ้ 5  เพ่ือส่งต่อผูใ้หกู้ ้
        ขอ้ 8.  หากผูกู้ไ้ม่อาจช าระเงินงวดตามท่ีก าหนดได ้ จะตอ้งติดต่อกบัผูใ้หกู้โ้ดยเร็ว  หรือภายในระยะเวลาท่ีผูใ้หกู้แ้จง้ใหท้ราบ 
        ขอ้ 9.  ผูกู้ท้ราบและเขา้ใจดี  ขอยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบั  ระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ละดอกเบ้ียเงินกู ้ และมติของผูใ้หกู้ท่ี้ไดก้ าหนด
ข้ึนถือปฏิบติัทุกประการ  รวมทั้งหากมีการแกไ้ขเพ่ิมเติมในภายหนา้ดว้ย  ซ่ึงผูใ้หกู้ไ้ม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 
        ขอ้ 10.  หากผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ีงวดหน่ึงงวดใด  ใหถื้อวา่ผิดนดัช าระทั้งหมด  สญัญากูเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระโดยพลนั ผูกู้ย้นิยอมใหผู้ใ้หกู้้
ฟ้องร้องบงัคบัคดีไดท้นัที  และผูกู้ย้นิยอมชดใชค้่าเสียหายท่ีผูใ้หกู้ต้อ้งใชจ่้ายไปในการด าเนินคดีแก่ผูใ้หกู้โ้ดยครบถว้น 
         ขอ้ 11.  ผูกู้รั้บรองวา่เอกสารหลกัฐานการจ่ายเงินเดือนของผูกู้ท่ี้แนบประกอบการกูน้ี้  เป็นขอ้ความจริงทุกประการ  
         ขอ้ 12.   ถา้ผูกู้ป้ระสงคจ์ะลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ าตามขอ้บงัคบั ขอ้ 15, 40 และ 43  จะแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์
ทราบ  และจะจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้  เม่ือขา้พเจา้
ไดรั้บเงินเดือน  ค่าจา้ง  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดในหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สงักดัจะจ่ายเงินใหแ้ก่
ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าว  หกัเงินช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้
        ขอ้ 13.   ในกรณีท่ีผูกู้ข้าดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ไม่วา่ดว้ยเหตุใด  ผูกู้ต้กลง 
ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  น าเงินค่าหุน้ของผูกู้ห้กัช าระหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินฉุกเฉินก่อนสญัญากูย้มืเงิน 
สามญั  หรือหน้ีใด ๆ อนัมีต่อสหกรณ์ได ้
       ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินน้ีแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน  ณ  วนัท าหนงัสือน้ี 
 
 
      ลงช่ือ................................................................ผูข้อกู ้
             (................................................................)       
 

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

 

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

 
สมาชิกทีค่ า้ประกนัเงินกู้สามญัเพือ่การด ารงชีพ 

 
1. ขา้พเจา้…………………….……………………..………………เลขประจ าตวัประชาชน........................................................    

เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี....................................อาย.ุ.......................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด  (  ) สมรส  
(  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง........................................................................อตัราเงินเดือน..................................บาท สถานท่ีท างานโรงเรียน/
หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….…………………จงัหวดั.....................................โทรศพัท์ (บา้น)................................... 
(มือถือ)..................................... Email……………..………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ................................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ต าบล................................
อ าเภอ...................................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม......................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

 
 

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา  พจิารณาแล้ว 
(  )  อนุญาต          (  )  ไม่อนุญาต 

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

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

3. 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……………..………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ต าบล.............................อ าเภอ................................จงัหวดั.............................. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี.................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ต าบล................................
อ าเภอ...................................จงัหวดั..............................อาชีพเสริม......................................................รายไดต้่อเดือน.............................บาท 

 
         ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมเขา้ค ้าประกนัและตกลงยนิยอมรับผิดหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินกูส้ามญัเพ่ือการด ารงชีพฉบบัน้ี  และขา้พเจา้ไดท้ราบ
ขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองวตัถุประสงค ์ จ านวนวงเงินกู ้ การส่งงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย  และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนด  ระยะเวลา 
ในการค ้าประกนั  ตามหนงัสือสญัญากูย้มืเงินกูส้ามญัเพ่ือการด ารงชีพ ตามขอ้ 1  ถึงขอ้ 13  แลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัและปฏิบติัตาม 
ขอ้ผกูพนันั้นทุกประการ 
 
          ผูค้  ้าประกนัไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสญัญากูเ้งินน้ีแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน   
ณ  วนัท่ีท าหนงัสือน้ี 
 
 
 

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

 
ลงช่ือ…….…………………..…………………..ผูค้  ้าประกนั    
       (……….……………………………………)                                
 
 
ลงช่ือ…….……………………..….……………..พยาน   ลงช่ือ….……………….………………………..พยาน   
       (…………….……………………………….)             (….………….……………..………………) 
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ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์บันทกึรายการ 
 

วงเงินกู้สามัญเพือ่การด ารงชีพ 
เงนิเดอืน 

 
 

(บาท) 

ต้นเงนิกู้
สามญั 
คงเหลอื 
(บาท) 

เงนิกู้สามญัเพือ่
การด ารงชีพ 
คงเหลอื 
 (บาท) 

ต้นเงนิกู้เพือ่เหตุฉุกเฉินคงเหลอื จ านวนเงนิกู้ 
สามญัเพือ่การ 
ด ารงชีพ  ทีข่อกู้ 

(บาท) 

ให้สิทธิกู้สามญั
เพือ่การ 

ด ารงชีพได้ 
(บาท) 

ฉุกเฉิน 
 

(บาท) 

ฉุกเฉิน 
กระแสรายวนั 

(บาท) 

       
       
 
 1.  ผูข้อกู ้ (   ) เคย  (  )  ไม่เคย ผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  หรือขาดส่งค่าหุน้ 
 2.  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………………………………….. 
          ลงช่ือ…………………………………………เจา้หนา้ท่ี 
                (………………………………………….) 

                 …..………../……….……./…………… 
 
เห็นควร  (  ) ไม่อนุมติั    (  ) อนุมติั เงินกูจ้  านวน........................บาท     ลงช่ือ…………………………………………ผูจ้ดัการ 
               (………………………………………….) 
                …..………../……….……./…………… 
               (  ) ไม่อนุมติั    (  ) อนุมติั  เงินกูจ้  านวน........................บาท    ลงช่ือ………………………………………ประธานกรรมการ 

             (………………………………………….) 
               …..………../……….……./…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ  :  1. หากมีการ  ขีด  ฆ่า  ขดู  ลบ  ผูกู้ต้อ้งลงลายมือช่ือก ากบัทุกคร้ังในค าขอกู ้
                     2. เอกสารประกอบการกูเ้งินสามญัเพ่ือการด ารงชีพ 
                         2.1  รายการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูกู้ ้1 เดือน รับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูอ้  านวยการโรงเรียน/ 
                                การเงินเขต/การเงินหน่วยงาน) 
                         2.2  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้น ของผูกู้ ้/ ผูค้  ้าประกนั  
                                ตอ้งถ่ายจากฉบบัจริง รับรองส าเนาดว้ยตนเอง 

                 ขา้พเจา้…………………………………………………เลขประจ าตวัประชาชน................................................ 
ไดรั้บเงินกูเ้ป็นจ านวนเงินเท่ากบัท่ีผูใ้หกู้โ้อนเขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพย ์ ธนาคารกรุงไทย  ของขา้พเจา้ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้  
ณ  วนัท่ีผูใ้หกู้โ้อนเขา้บญัชีทุกคร้ัง 
 

      ลงช่ือ………………………………………………ผูรั้บเงิน 

             (………………………………………………) 
 

 

             จ่ายเงินถูกต้องแล้ว                                           ลงช่ือ………………………………………………เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
         (………………………………………………..)                                                                                                        
                                                                 …………..…../………………../……………… 


