
สัญญาเงินกู้เลขท่ี................................ 
วันท่ี.................................................... 

ข้อแนะน ำ 

- เขียนตัวบรรจง ด้วยลายมือของผู้กู ้
- ใช้หมึกแห้งสีน ้าเงิน/ห้ามใช้น ้ายาลบค้าผิด
  

 
 

 

ค ำขอกู้และหนังสือกู้เงินสำมัญเพื่อกำรด ำรงชีวิต 

        เขียนที่............................................................... 
             วันที่...................................................................  

 ข้าพเจ้า......................................................................เลขบัตรประจ้าตัวประชาชน......................... .................
อายุ...........ปี สมาชิกเลขทะเบียน.......................... เป็น ( ) ข้าราชการ ( ) ข้าราชการบ้านาญ ( ) ลูกจ้างประจ้า  
( ) อ่ืน(ระบุ)........................................................... ต้าแหน่ง............................................ ..........อายุงาน...........ปี สังกัด
หน่วยงาน/โรงเรียน.....................................................................อ้าเภอ...........................................จังหวัด..................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...............หมู่..........ต้าบล.....................................อ้าเภอ.................................... ........จังหวัด.......................
โทรศัพท์............................................สถานภาพ (  ) สมรส (  ) โสด (  ) หย่า (  ) หม้าย  คู่สมรสชื่อ นาย/นาง
............................................................................โทรศัพท์......................................... ..ซึ่งต่อไปในหนังสือนี เรียกว่า  
“ผู้กู”้ ฝ่ายหนึ่ง ขอกู้เงินและท้าหนังสือกู้เงินสามัญเพ่ือการด้ารงชีวิต ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ้ากัด     
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพ่ือเป็นหลักฐานการกู้เงินสามัญเพ่ือการด้ารงชีวิต มีข้อความดังต่อไปนี  
 ข้อ ๑ ผู้กู้ขอกู้เงิน และได้กู้เงินจากผู้ให้กู้  วงเงินกู้จ้านวน..................................บาท 
(…….....................……………...….........…..)  

        โดยจะน้าเงินกู้นี ไปใช้เพ่ือ ( ) ใช้จ่ายในชีวิตประจ้าวัน ( ) ช้าระหนี  ฉฉ ATM  ( ) อ่ืนๆ............................ 
 ข้อ ๒ ผู้กูม้ีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวมเป็นเงิน....................................บาท (...........................................................) 
และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนๆละ......................บาท (.............................................................) 
 ข้อ ๓ ผู้กูม้ีหนี สิ นอยู่ในสหกรณ์ ดังนี  

 หนังสือกู้ฉุกเฉิน ที่.............................วันที่...........................ต้นเงินคงเหลือ............................บาท 

           หนังสือกู้สามัญ ที่..............................วันที่...........................ต้นเงินคงเหลือ..................... .............บาท 

 หนังสือกู้พิเศษ ที่..............................วันที่............................ต้นเงินคงเหลือ........................... ......บาท 

 ข้อ ๔ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ของผู้กู้
ส่งคืนเงินต้นเป็นงวดรายเดือนๆละเท่ากัน(ยกเว้นงวดสุดท้าย) ภายในวันสิ นเดือนนั นๆ เป็นเงินงวดละ...................บาท
(.......................................................................) พร้อมดอกเบี ยในอัตราร้อยละ...................บาทต่อปี รวม...............งวด 
ทั งนี ตั งแต่เดือน.........................................พ.ศ........................เป็นต้นไป จนกว่าจะช้าระหนี ครบถ้วนตามหนังสือกู้ฉบับ
นี   ในกรณีผู้ให้กู้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ยเงินกู้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้เปลี่ยนแปลงอัตราเงินกู้ได้ตาม
ประกาศของผู้ให้กู้ ทั งนี ผู้ให้กู้ไม่จ้าเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 

 ข้อ ๕ ผู้กู้ทราบและตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ค้าสั่งและมติของผู้ให้กู้  
ข้อ ๖ ผู้กู้ตกลงยินยอมน้าหลักประกัน ดังนี   เป็นหลักประกันเงินกู้ตามหนังสือนี  

      หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนี และในภายหน้า 

    เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง เลขบัญชี....................................................................................... 
              หลักประกันอ่ืนตามที่คณะกรรมการก้าหนด 
 ข้อ ๗ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ถือว่า หนี เงินกู้ของผู้กู้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดยสิ นเชิงพร้อมดอกเบี ยทันที โดยมิ
ต้องค้านึงถึงก้าหนดเวลาช้าระหนี  เมื่อกรณีใดๆ ดังต่อไปนี เกิดขึ น 

(๑) เมื่อผู้กู้ต้องลาออกจากการเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจ้า หรือลาออกจากงาน หรือพ้น 

สภาพการเป็นสมาชิกของผู้ให้กู้ ทั งนี ไม่ว่าเพราะเป็นเหตุใดๆ 

(๒) เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ น้าเงินที่กู้ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ตกลงไว้กับผู้ให้กู้ 



-๒- 

(๓) เมื่อคณะกรรมการด้าเนินการเหนนว่า หลักประกันการกู้เงินบกพร่อง และผู้กู้ไม่แก้ไขให้ถูกต้อง 

ภายในระยะเวลาที่ก้าหนด 

(๔) เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช้าระหนี ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี ยติดต่อกันเป็นเวลาสองเดือน หรือผิดนัด 

การส่งเงินงวดช้าระดังว่านั นถึงสามคราวแห่งหนังสือนี  
 ข้อ ๘ หากผู้กู้ไม่ช้าระหนี ให้เสรนจสิ นตามที่กล่าวในข้อ ๗ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่าย
เงินเดือน เงินสะสม เงินบ้าเหนนจ เงินบ้านาญ เงิน กบข. เงินทุนส้ารองเลี ยงชีพ หรือเงินสิทธิพึงมีพึงได้อ่ืนใดที่หน่วย
ราชการหรือนายจ้างต้นสังกัด หรือผู้ให้กู้จ่ายเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ้ากัด และครอบครัว(ส.ส.ช.) หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์อื่นๆ ที่ผู้กู้ท้าไว้กับศูนย์
ประสานงาน ที่สหกรณ์เป็นศูนย์ประสานงาน ให้กับผู้กู้เป็นอันดับแรก 

ข้อ ๙  ผู้กู้ยินยอมว่า ถ้าผู้กู้ย้ายสถานที่ท้างาน หรือย้ายหน่วยงานต้นสังกัด จะแจ้งให้ผู้ให้กู้เป็นหนังสือทันที   
หากผู้กู้ ย้ายสถานที่ท้างานหรือย้ายหน่วยงานต้นสังกัด ผู้กู้ยินยอมหน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หักเงินเดือน ค่าจ้าง 
หรือเงินอ่ืนใดที่ผู้กู้มีสิทธิพึงได้ ส่งช้าระหนี ให้ผู้ให้กู้ทุกเดือน ความยินยอมของผู้กู้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าภาระผูกพันจะ
ได้ช้าระโดยสิ นเชิง  หากมิได้แจ้งย้ายหน่วยงานให้ผู้กู้ทราบให้ถือว่ายังคงปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี ทุกประการ 

หากผู้กู้มิได้แจ้งให้ผู้ให้กู้  หรือหน่วยงานต้นสังกัด ไม่หักเงิน ณ ที่จ่ายส่งให้ผู้ให้กู้  ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ 
ระงับการให้กู้ทันทีและให้ถือว่าค้าขอกู้และหนังสือกู้นี สิ นสุดลง  

ข้อ ๑๐ ผู้กู้ขอรับรองว่าผู้กู้ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือพิทักษ์ทรัพย์เดนดขาดแต่อย่างใด 
และขอรับรองว่าข้อความท่ีผู้กู้ได้ระบุในค้าขอกู้และหนังสือกู้ฉบับนี เป็นความจริงทุกประการ หากผู้กู้ปกปิดความจริง
อันควรบอกให้แจ้งหรือให้ข้อมูลอันเป็นเทนจจนเป็นเหตุให้ผู้ให้กู้หลงเชื่อ และผู้กู้ได้ซึ่งเงินกู้ ผู้กู้อาจถูกด้าเนินคดีอาญา
ในความผิดฐานฉ้อโกงได้ 
 ข้อ ๑๑ หากมีข้อพิพาทใดๆ อันเกิดขึ นในค้าขอกู้และหนังสือกู้เงินนี  ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ด้าเนินคดีได้ตาม
กฎหมายและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากการทวงถามหนี  ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าทนายความ หรือค่าใช้จ่ายอื่น
ใด ที่เป็นอุปกรณ์อันเกิดจากการผิดนัดไม่ช้าระหนี แก่ผู้ให้กู้ทั งสิ น 

 ค้าขอกู้และหนังสือกู้ฉบับนี   ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อ
หน้าพยาน 

 (ลงชื่อ).............................................................ผู้กู ้          (ลงชื่อ)..................................................ผู้ให้กู ้
         (..........................................................)                        (.....................................................) 
          เลขทะเบียนสมาชิก.............................    กรรมการด้าเนินการ 
 

(ลงชื่อ).......................................................พยาน         (ลงชื่อ)......................................................พยาน     
       (........................................................)          (......................................................) 
เลขทะเบียนสมาชิก.............................                    เลขทะเบียนสมาชิก..................................... 
 

ข้าพเจ้า.........................................................ผู้กู้ ได้รับเงินกู้ตามหนังสือฉบับนี  จ้านวน................ ..............บาท
(...................................................)  เมื่อวันที่ท้าสัญญา 

การเบิกเงินกู้ครั งต่อไปตามวงเงินกู้ในข้อ ๑  โดยการเบิกผ่านธนาคารกรุงไทย จ้ากัด(มหาชน) ที่ผู้กู้ได้เปิด
บัญชีไว้ เลขท่ี.......................................................และเบิกผ่านเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) เมื่อผู้กู้ได้เบิกถอนเงิน
ออกไป ถือว่าผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้แล้ว และให้ถือว่ายอดเงินกู้ที่เบิกออกไปนั นรวมกับยอดเงินกู้ท่ีได้รับในวันท้า
สัญญา เป็นยอดหนี ที่ผู้ให้กู้ได้น้ามาคิดดอกเบี ยตามอัตราที่ก้าหนด 

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



บันทึกค ำรับรองของผู้บังคับบัญชำขั้นต้น 

ประกอบค ำขอกู้และหนังสือกู้เงินสำมัญเพื่อกำรด ำรงชีวิต 
 

             วันที่................................................................... 
 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................ต้าแหน่ง.................................. ................... 
สังกัดหน่วยงานหรือโรงเรียน.................................................................................. ....อ้าเภอ........................................... 
จังหวัด...........................................ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว...................................................... .....................................
ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ้ากัด ตามค้าขอกู้และหนังสือกู้เงินข้างต้น นั น  
ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว……………..……………………………………………………..เป็น 

(  ) ข้าราชการ ด้ารงต้าแหน่ง.............................................................................  
        (  ) ลูกจ้างประจ้า ต้าแหน่ง................................................................................ 
        (  ) ข้าราชการบ้านาญ  
        (  ) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................  

ปัจจุบันปฏิบัติงานหน่วยงาน/โรงเรียน......................................................รับเงินได้รายเดือน.....................บาท  

และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนหรือต้องโทษทางวินัย ข้าพเจ้าทราบและได้สอบถามผู้ขอกู้แล้วเหนนว่ามีความ
จ้าเป็นจริงควรให้กู้ตามความประสงค์ อนึ่งเมื่อสหกรณ์อนุมัติให้กู้แล้ว ในการหักเงินส่งช้าระคืนสหกรณ์นั น ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่าจะหักเงินรายได้รายเดือน ณ ที่จ่ายของผู้กู้ ส่งให้สหกรณ์เป็นรายเดือนตามที่ผู้กู้ท้าหนังสือกู้เงินสามัญเพ่ือ
การด้ารงชีวิต ไว้จนกว่าหนี รายนี  จะช้าระเสรนจ   
       (ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชา 

             (............................................................) 
       ต้าแหน่ง............................................................. 

(เฉพาะเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
รำยกำรเกี่ยวกับผู้ขอกู้ 

(๑) การผิดนัดการส่งช้าระหนี   ประนอมหนี  รับสภาพหนี  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้น        เคย      ไม่เคย 
(๒) ได้ตรวจส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน / สลิปเงินเดือน แล้วปรากฏว่า     ถูกต้อง      ไม่ถูกต้อง  
(๓) สิทธิ์กู้ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพ่ือการด้ารงชีวิต พ.ศ.๒๕๖๒     มี      ไม่มี  

สิทธิ์การกู้ จ้านวน........................................บาท 
 

(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่        (ลงชือ่)........ ................................หวัหน้าฝ่าย 

       (................................................)           (........................................) 
(ลงชื่อ)..................................................ผจก./รอง ผจก.   

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

ควำมเห็นของ คณะกรรมกำรพิจำรณำวินิจฉัย ตำมระเบียบฯ ข้อ ๑๐  
               

        อนุมัติ วงเงิน..........................................บาท        ไม่อนุมัติ........................................ 
 

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


