
 

เลขท่ีสญัญากู้ สอ. ................../.................... 
วันท่ี..............................................................  

 
 
 
 

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

วันท่ี.........เดือน.................................พ.ศ.................... 
 

 
เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................................เลขประจำตวัประชาชน............................................................ 
เกิดวันที่/เดือน/ปี................................................................อายุ......................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................................
สถานภาพปัจจุบัน  ( ) โสด  ( ) สมรส  ( )หย่า  ( ) หม้าย  ตำแหน่ง........................................อัตราเงนิเดือน........................บาท 
สถานท่ีทำงานโรงเรยีน/หน่วยงาน.........................................................อำเภอ....................................จังหวัด............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)............................................(มือถือ).........................................................Email.................................................... 
ไลนไ์อดี........................................................................ 
ปัจจุบนัอาศัยอยู่ท่ี.........................หมู่ที่..................ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................... 
ตำบล............................อำเภอ...............................จังหวัด....................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี.............หมู่ที่.......... 
ตรอก/ซอย................................ถนน................................ตำบล.................................................อำเภอ............................................ 
จังหวัด.......................................อาชีพเสริม.....................................................................รายได้ต่อเดือน....................................บาท 
ขอเสนอคำขอกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก(เงินกู้อเนกประสงค์) จากสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  
ซึ่งในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้กู้” ดังตอ่ไปนี้ 
 ข้อ 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ เป็นวงเงินจำนวน.....................................บาท (....................................................................) 
เพื่อ....................................................................................................................โดยผู้กูม้เีงินค่าหุ้นและบคุคลเป็นหลักประกัน 
 ข้อ 2. ผู้กู้ตกลงใช้คำขอและหนังสอืสัญญากูเ้งินฉบับนี้เป็นหลักฐานการกู้ยืม และรับเงินกู้จากผู้ให้กู้เปน็ต้นไปจนกว่าจะ
ชำระหนี้เสร็จสิ้น 
 ข้อ 3. ผู้กู้ตกลงว่าจะชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนภายในวันทำการของทุกวันสิ้นเดือน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 
ภายใน 180 งวดเดือน นับจากวันที่ผู้กู้ไดร้ับเงินไปจากผู้ให้กู้ถูกต้องครบถ้วน 
ขอชำระหนี้แบบ (กาเคร่ืองหมาย หน้าข้อที่ต้องการ)  จำนวน............................งวด (สูงสุดไม่เกิน 180 งวด) 

(   ) แบบสหกรณ์ ส่งต้นเงินเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ยคดิจากตน้เงินแห่งหนี้คงเหลือแตล่ะงวด 
(   ) แบบธนาคาร ส่งต้นเงินรวมดอกเบี้ย จำนวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้ เงินท่ีชำระหนี้ 

  จะหักส่วนหน่ึงเป็นดอกเบี้ยก่อน ส่วนท่ีเหลือจึงนำไปหักต้นเงิน 
ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบีย้ที่ผู้ให้กู้กำหนด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชำระเป็นรายวัน 
ข้อ 5. ถ้าผู้กู้ชำระหนี้ได้ตามสญัญา และไม่ทำผดิระเบียบ / มติของผู้ให้กู้ ทุกสิ้นวันทำการสิ้นเดือน ผู้ให้กู้จะเตรียมเงินตน้

เท่ากับส่วนท่ีผู้กู้ได้ชำระคืนแก่ผู้ให้กู้แล้ว เพื่อไว้บริการแก่ผู้กู้ให้เต็มตามวงเงินในข้อ 1 
ข้อ 6. ผู้กู้ยินยอมและร้องขอให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้ หักเงินงวดชำระหนี้ของผู้กู้ตาม

ข้อ 3 รวมดอกเบี้ยในข้อ 4 เพื่อส่งต่อผู้ให้กู ้
ข้อ 7. หากผู้กู้ไม่อาจชำระเงินงวดตามที่กำหนดได้ จะต้องติดต่อกับผู้ให้กู้โดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ให้กู้แจ้งให้

ทราบ 
 
 

 คำขอกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก 
(เงินกู้อเนกประสงค์) 

 

คำเตือน    ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบคำขอกู้นี้   
ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ 
              กรณีสมาชิกเปลี่ยนคำนำหน้านาม ชื่อ,ชื่อสกุล ให้แนบสำเนาเอกสารหรือ
หนังสือรับรองจากนายทะเบียนด้วยมิฉะนั้นสหกรณ์อาจจะไม่รับพิจารณา 

เอกสารประกอบการกู้เงิน 
1.ใบคำขอกู้เงนิเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตแก่สมาชิก(เงินกู้เอนกประสงค)์ 
2.สำเนาสมุดบญัชีเงินฝาก (ทีป่ระสงค์ใหส้หกรณ์ฯโอนเงินเข้า)        
3.รายละเอียดรับจ่ายเงินเดือนๆ ล่าสุด 
 (รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้อำนวยการโรงเรียน/การเงินเขต/การเงินหน่วยงาน) 
4.สำเนา:บัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน (ของผูกู้ ้ผูค้้ำประกนัและคู่สมรส) 
5.สำเนา:ทะเบียนสมรส, ทะเบียนหยา่, ใบมรณะบัตร, ใบเปลี่ยนช่ือ-สกลุ, 
 ฯลฯ (ถ้ามี) 
หมายเหตุ : เอกสารทุกอยา่งใหล้งลายมือช่ือด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินเท่านัน้ 
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ความเห็นของผู้บังคับบัญชา พิจารณาแล้ว 
( ) อนุญาต            ( ) ไม่อนุญาต 

 
 

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

ตำแหน่ง.................................................................. 

ข้อ 8. ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ และมติของผู้ให้
กู้ที่ได้กำหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึ่งผู้ให้กู้ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ
ล่วงหน้า 

ข้อ 9. หากผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดชำระทั้งหมด สัญญากู้เป็นอันถึงกำหนดชำระโดยพลัน         
ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันที และผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้ให้กู้ต้องใช้จ่ายไปในการดำเนินคดีแก่ผู้ ให้กู้โดย
ครบถ้วน 

ข้อ 10. ผู้กู้รับรองว่าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเดือนของผู้กู้ท่ีแนบประกอบการกู้นี้ เป็นข้อความจรงิทุกประการ 
ข้อ 11. ถ้าผู้กู้ประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำตามข้อบังคับ ข้อ 16, 41 และ 44 จะแจ้งเป็น

หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจะจัดการชำระหนี้ซึ่งมีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชำระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยส่งชำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด ไม่ว่าด้วยเหตุใด ผู้กู้ตกลง 
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำกัด  นำเงินค่าหุ้นของผู้กู้หักชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินฉุกเฉินก่อนสัญญา
กู้ยืมเงินสามัญ หรือหน้ีใด ๆ อันมีต่อสหกรณ์ได้ 

“ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือกู้เงินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน ณ วันทำหนังสือนี้” 
 
 
                                                            ลงช่ือ................................................................ผู้ขอกู้ 

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

                                                                ลงช่ือ..............................................................คูส่มรส 
                                                         (................................................................)                                 

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

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

                                                             ลงช่ือ................................................................พยาน 
                                                                  (................................................................) (สมาชิกสหกรณ์)
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สมาชิกที่ค้ำประกันการกู้เงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก(เงินกู้อเนกประสงค์) 
 

 1. ข้าพเจ้า.......................................................................เลขประจำตวัประชาชน..................................................................... 
เกิดวันที่/เดือน/ปี................................................................. อาย.ุ.......................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................
สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด  ( ) สมรส  ( ) หย่า  ( ) หม้าย  ตำแหน่ง.........................................อตัราเงินเดือน................................บาท 
สถานท่ีทำงานโรงเรยีน/หน่วยงาน............................................................อำเภอ........................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)..............................(มือถือ).....................................ไลน์ไอดี...........................................Email......................................... 
ปัจจุบนัอาศัยอยู่ท่ี........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................................ 
ตำบล................................อำเภอ.................................จังหวัด.....................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี.............หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ตำบล...................................................อำเภอ......................................... 
จังหวัด..................................อาชีพเสริม.......................................................................รายได้ต่อเดือน...............................................บาท 

 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้ค้ำประกัน 

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

     ลงช่ือ.....................................................คู่สมรส 
                                           (.....................................................) 
 
 

 2. ข้าพเจ้า.......................................................................เลขประจำตวัประชาชน..................................................................... 
เกิดวันที่/เดือน/ปี................................................................. อายุ........................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................
สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด  ( ) สมรส  ( ) หย่า  ( ) หม้าย  ตำแหน่ง.........................................อตัราเงินเดือน................................บาท 
สถานท่ีทำงานโรงเรยีน/หน่วยงาน............................................................อำเภอ........................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)..............................(มือถือ).....................................ไลน์ไอดี...........................................Email......................................... 
ปัจจุบนัอาศัยอยู่ท่ี........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................................ 
ตำบล................................อำเภอ.................................จังหวัด.....................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี.............หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ตำบล...................................................อำเภอ......................................... 
จังหวัด..................................อาชีพเสริม.......................................................................รายได้ต่อเดือน...............................................บาท 

 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้ค้ำประกัน 

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

     ลงช่ือ.....................................................คู่สมรส 
                                           (.....................................................) 
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3. ข้าพเจ้า.......................................................................เลขประจำตวัประชาชน..................................................................... 
เกิดวันที่/เดือน/ปี................................................................. อาย.ุ.......................ปี   สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................................
สถานภาพปัจจุบัน ( ) โสด  ( ) สมรส  ( ) หย่า  ( ) หม้าย  ตำแหน่ง.........................................อตัราเงินเดือน................................บาท 
สถานท่ีทำงานโรงเรยีน/หน่วยงาน............................................................อำเภอ........................................จังหวัด................................... 
โทรศัพท์ (บ้าน)..............................(มือถือ).....................................ไลน์ไอดี...........................................Email......................................... 
ปัจจุบนัอาศัยอยู่ท่ี........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................................ 
ตำบล................................อำเภอ.................................จังหวัด.....................................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี.............หมู่ที่........... 
ตรอก/ซอย.....................................ถนน.....................................ตำบล...................................................อำเภอ......................................... 
จังหวัด..................................อาชีพเสริม.......................................................................รายได้ต่อเดือน...............................................บาท 

 
     ลงช่ือ.....................................................ผู้ค้ำประกัน 

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

     ลงช่ือ.....................................................คู่สมรส 
                                           (.....................................................) 
 

ข้าพเจ้าฯ ตกลงยินยอมเข้าค้ำประกันและตกลงยินยอมรับผิดหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินกู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่
สมาชิก(เงินกู้เอนกประสงค์) ฉบับนี้ และข้าพเจ้าฯ ได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องวัตถุประสงค์ จำนวนวงเงินกู้ การส่งงวด
ชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกำหนด ระยะเวลาในการค้ำประกัน ตามหนังสือสัญญากู้ยืม เงินกู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก(เงินกู้เอนกประสงค์) ตามข้อ 1 ถึงข้อ 12 แล้ว ข้าพเจ้าฯ ยินยอมค้ำประกันและปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันนั้นทุกประการ 

 
ผู้ค้ำประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือสัญญากู้เงินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นสำคญัต่อหน้าพยาน    

ณ วันท่ีทำหนังสือน้ี 
 

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

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

                                                                              (......................................................) (สมาชิกสหกรณ์)  
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ข้าพเจ้า...................................................................................ไดร้ับเงินจำนวน.............................................................บาท 
(.........................................................................................) ตามคำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตแก่สมาชิก  
(เงินกู้อเนกประสงค)์ 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 
      (...........................................................) 

 
      ลงช่ือ........................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ ์

      (........................................................) 
      ................./....................../................ 

สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์บันทึกรายการ 

 

1. ผู้ขอกู้       (  ) เคย       (  ) ไม่เคย  ผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี ้หรอืขาดส่งค่าหุ้น 
2. ข้อช้ีแจงอื่น ๆ......................................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

                                                                            ลงช่ือ..........................................................เจา้หน้าท่ีสินเชื่อ 
 

                                                                                           (นางชัญญา  จันทน์ต้น)  
 

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

 

 

 

 

          
 

 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ: หากมีการ ขูด ขีดฆ่า ลบ ผู้กูต้้องลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้งในคำขอกู้ (ขีดฆา่ด้วยปากกาแดงแล้วลงลายมอืชื่อกำกับจุดที่แก้ไขนั้นๆ) 
 
 
 
 

วงเงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก(เงินกู้อเนกประสงค์) 

เงินเดือน 
(บาท) 

ต้นเงนิกู้สามัญ
คงเหลือ 
(บาท) 

ต้นเงนิกู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่สมาชิก

(เงินกู้
อเนกประสงค์) 
คงเหลือ (บาท) 

ต้นเงนิกู้สามัญ
เพื่อการดำรง
ชีพคงเหลือ 

(บาท) 

ต้นเงนิกู้เพื่อ
เหตุฉุกเฉนิ 
คงเหลือ 
(บาท) 

จำนวนเงินกู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่สมาชิก

(เงินกู้
อเนกประสงค์) 

(บาท) 

(  ) มติคณะกรรมการเงินกู้ อนุมัติ   

(  ) มติคณะกรรมการดำเนินการ อนุมตั ิ  

 

       


