
 
 

 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 

คำขอกู้เงินสามัญ เพ่ือชำระหนี้ในฐานะค้ำประกัน 
 
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)        เลขทะเบียนสมาชิก                 
เป็น ❑ข้าราชการ ❑ลูกจ้างประจำ ❑ครูเอกชน  ❑พนักงานมหาวิทยาลัย  ❑พนักงานราชการ/พนักงานจ้างตามภารกิจ 
ตำแหน่ง                          สังกัด                                    วนัที่บรรจุการทำงาน                   มีอายุงานรวม          ปี      
เงินเดือน                    บาท วิทยฐานะ/ตำแหน่ง                    บาท พสร.                    บาท รวม                     บาท 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้                                                                          โทรศัพท์  

ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจำนวน                                    บาท (       )   
นำเงินไปใช้เพ่ือ ชำระหนี้ในฐานะค้ำประกัน    

เมื่อได้รับการอนุมัติเงินกู ้ข้าพเจ้ายินยอมให้นำเงินกู้ไปชำระหนี้ให้กับ นาย/นาง/นางสาว                                   ผู้เสียชวีิต  
และข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบหนี้แทน พร้อมกันนี้ได้เสนอสมาชิกมาค้ำประกัน ดังต่อไปนี้ 
1 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 
2 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 
3 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 
4 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 
5 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 
6 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 
7 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 
8 เลขทะเบียนสมาชิก       ที่ทำงาน เงินเดือน บาท 

                                                                      ลงชื่อ                                          ผู้ขอกู ้
        (                                         )              
 
                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่รับ.............../............... 
วันที่..................................... 

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

เอกสารประกอบการยื่นกู้สามัญเพื่อชำระหนีใ้นฐานะค้ำประกัน 

❑ บัตรสมาชิกสหกรณข์องผู้กู้/ ผู้ค้ำประกัน (มีลายมือชื่อบนหน้าบัตรชัดเจน) 
❑ สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้/ ผู้ค้ำประกัน 
❑ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/ ผู้ค้ำประกัน 



 
 

(ส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด) 
      ❑ เห็นควรอนมุัต ิ                          บาท    ❑ ไมค่วรอนุมัต ิหรือควรอนุมัติเพียง                          บาท 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ 
  
 
                  ลงชื่อ                           เจ้าหน้าที่สินเชือ่                   ลงชื่อ                            ผู้จัดการ 
                      (                               )              (                                ) 
 วันที่                                         วันที่  
 

(ส่วนของคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด) 
 ❑ อนุมัต ิ                            บาท          
 ❑ อนุมัติเพียง                  บาท เหตุผล     
 ❑ ไม่อนุมัติ เหตุผล        
 

        ลงชื่อ         กรรมการเงินกู้ 
                                                          (            ) 

      วันที่                      

                           

ไดร้ับการอนุมัติเงินกู้ ตามมติที่ประชุมเงินกู้ 
ครั้งที.่............../............... 

 
ลงชื่อ............................................ผู้จ่ายเงิน 

(............................................) 
วันที่....................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

   

สัญญาเงินกู้สามัญ เพ่ือชำระหนี้ในฐานะค้ำประกัน 
                                                                                               สัญญาเงินกู้เลขที ่                /                            

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 
                                                                                                      วันที ่  
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)                                             เลขทะเบียนสมาชิก                อายุ        ปี    
ทำงานในตำแหน่ง                    สนง./โรงเรียน                                   อำเภอ                จังหวัดยะลา 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ บ้านเลขท่ี         หมู่ที ่      ถนน                ตำบล                    อำเภอ                             
จังหวัด                      รหสัไปรษณีย์                โทรศพัท์                                    ขอทำหนั งสือสัญญากู้ เงิน ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด  เป็นจำนวน                                                บาท 
(                                                                             ) และได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตรา ร้อยละ 0.10 ต่อปี  ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์จะต้อง
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้
สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินรวมดอกเบี้ยทั้งหมดในวันที่สหกรณ์ฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ประจำปีสำหรับปีที่กู้นั้น 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะนำเงินกู้ไปใช้เพ่ือชำระหนี้ให้กบั(นาย/นางสาว/นาง) ...........................................ผู้เสียชวีติ 
ตามภาระที่ข้าพเจ้าต้องรับผิดชอบจากการค้ำประกัน และเงินส่วนที่เหลือจากชำระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้กับทายาท
ผู้เสียชีวิต 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้                   
หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ใหไ้ว้ 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำ ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมสำหรับ
ข้าราชการ บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใดที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพ่ือชำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได ้

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 
 

 
 
*** หมายเหตุ ลงลายมือชื่อในช่อง                                                                                    /ข้อ 8. ตราบใดที่ 



 
 
 

สัญญาเงินกู้สามัญ เพ่ือชำระหนี้ในฐานะค้ำประกัน (ต่อ) 
ข้อ  8. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นำเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอ่ืนใดที่ 

ข้าพเจ้ าได้ รับไปหั กกลบลบหนี้ เงินกู้ที่ ข้ าพเจ้ ามีอยู่ กับสหกรณ์ ได้  เมื่ อข้ าพเจ้ ามีสิทธิ ได้ รับเงินดั งกล่ าวและให้ ถือเอา 
ข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอำนาจที่จะดำเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อ
หน้าพยาน 

ลงชื่อ                                      ผู้กู ้
                                                        (                                         )                          

ลงชื่อ                            พยาน                       ลงชือ่                            พยาน      
                  (                                      )                              (                                      ) 
 
 

คำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีทีผู้่กู้มีคู่สมรส) 

เขียนที่                                                                        
                                                                                                    วันที ่
 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว                                เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว  
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ตามหนังสือกู้เงินฉบับข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 

ลงชื่อ                                    คู่สมรสผู้กู ้
                                                    (                                         )    
                       

*** หมายเหต ุหากผู้ค้ำประกันคู่สมรสเสียชีวิตหรือจดทะเบียนหย่า ให้แสดงหลักฐานประกอบด้วย 
--------------------------------------------------------------------------- 

  
 

ลงชื่อ                                      เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ 
                                                (                                        ) 
 
 
 
 


