
 
 
 

 
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา  จำกัด 

เรื่อง  การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว 
------------------------------------------------------------ 

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7 (2) 
(2.7), 21 แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ ่มเติม                 
มติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่  15 กรกฎาคม 2565   จึงออกประกาศ
ให้สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ 
และรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว 
 1.1 ชื่อโครงการ “สินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัว” 
 1.2 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท   

 1.3 งวดชำระหนี้ ไม่เกิน 240 งวด โดยชำระคืนเฉลี่ยทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือนเท่าๆ กัน พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี และหรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
ของสหกรณ์ฯ  
 สำหรับผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 85 ปี  เว้นแต่สมาชิกที่
เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการ ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 65 ปี และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู ้กู ้ที ่มีอายุราชการน้อยกว่า 20 ปี                       
ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 60 ปี   
  1.4 หลักประกันเงินกู้ ต้องมีบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกสามัญ) ค้ำประกัน 1 คน 
และสมาชิกใช้สิทธิค้ำประกันเงินกู้ตามโครงการนี้ได้เพียง 1 สัญญา เท่านั้น หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน            
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ฯกำหนด 
  สำหรับผู้กู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ
เท่านั้น   
  กรณีผู้กู้ในสังกัดโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ กู้ในวงเงินไม่เกิน 
80,000 บาท ผู้ค้ำประกันไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้  
  1.5 การคำนวณสิทธิในการยื ่นกู ้ คือนำเงินได้รายเดือน (เงินเดือน, เงินบำนาญ,                 
เง ินว ิทยฐานะ , เง ินเพิ ่มพิเศษสำหรับการสู ้รบ , เง ินประจำตำแหน่ง ) คำนวณแล้วมีรายร ับคงเหลือ                 
โดยไม่รวมเงินเสี่ยงภัยพื้นที่พิเศษ และเงินอ่ืนๆ ดังนี้ 
                    1.5.1 มีเงินรายรับคงเหลือ    501 – 1,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน   50,000 บาท 

  1.5.2 มีเงินรายรับคงเหลือ  1,001 - 1,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท 
  1.5.3 มีเงินรายรับคงเหลือ  1,501 - 2,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท 
  1.5.4 มีเงินรายรับคงเหลือ  2,001 – 2,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท   
  1.5.5 มีเงินรายรับคงเหลือ  2,501 – 3,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท   
  1.5.6 มีเงินรายรับคงเหลือ  3,001 ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท 
  สำหรับสมาชิกที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่า 501 บาท สหกรณ์จะคำนวณการให้เงินกู้
ตามสิทธิในการผ่อนชำระ  โดยต้องสามารถให้สหกรณ์หักชำระหนี้ได้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 
ทะเบียนเลขท่ี 71/11071  จัดตั้งเมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2506 
สำนักงานเลขท่ี 375  ถนนสิโรรส  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000 
โทรศัพท์ 0-7321-2509, 0-7321-4473  โทรสาร 0-7324-4489 
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 ทั ้งนี ้ สหกรณ์จะนำภาระหนี้ที ่ปรากฏตามสลิปเงินเดือน หรือรายการเดินบัญชี 
(Statement) มาคำนวณในการให้เงินกู้ 
  สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ  
หรือหน่วยโรงเรียนเอกชน (หมวด M ) สหกรณ์ฯจะใช้หลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ฯ                 
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ ์แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 17,18 ในการคำนวณสิทธิยื่นกู้     

 กรณีสมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตามเงินงวดชำระหนี้ ภาระหนี้
ปัจจุบัน และประมาณการบำนาญตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณค์ำนวณ  
     1.6 อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
  1.7 ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากไม่ถึงให้ซื้อหุ้นเพ่ิม
โดยหักจากเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ 
  1.8 วงเงินกู้ตามโครงการ พิจารณาอนุมัติตามวงเงิน 300 ล้านบาท ที่เหลือจากการกู้
ปกติในเดือนสิงหาคม บัญชีปี 2565 และพิจารณาตามลำดับที่สหกรณ์ฯ ลงทะเบียนรับคำขอกู้ไว้ 

  1.9 สมาชิกท่ีเข้าร่วมโครงการรวมหนี้กับสหกรณ์ฯ แล้ว หากมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ตามเกณฑ์ในข้อ 1.5 ให้สามารถใช้สิทธิยื่นกู้ได้สหกรณ์จะดำเนินการคำนวณงวดชำระหนี้รายเดือนในสัญญา
เงินกู้รวมหนี้มาประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้ 

  1.10 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ เมื่อเกษียณอายุราชการแล้ว จะต้องมีเงินบำนาญ
หรือบำเหน็จรายเดือนเพียงพอให้หักชำระหนี้ตามจำนวนเงินงวดชำระหนี้รายเดือนต่อสหกรณ์ 
                   1.11 สมาชิกผิดนัดไม่ว่าในฐานะผู้กู้  ผู ้ค้ำประกัน ทุกกรณีหรือ หลักประกันเงินกู้
บกพร่อง หรือมีคดีฟ้องร้องกับสหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ เว้นแต่สมาชิกท่ีได้รับอนุมัติไม่ให้ตกเป็นผู้
ผิดนัด 
  1.12 ไม่เป็นสมาชิกที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
หรือศาลพิพากษาให้ล้มละลายแต่อย่างใด เว้นแต่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้มีสิทธิยื่นกู้เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่สมาชิก 

 ข้อ 2. เอกสารประกอบคำขอกู้  
  2.1 คำขอกู้ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด  
  2.2 สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 
 2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน 

     2.4 สลิปเงินเดือนหรือ e-money (ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือเจ้าหน้าที่การเงินเป็น            
ผู้รับรอง) 3 เดือน และรายการเดินบัญชี (Statement) 3 เดือน สุดท้ายก่อนยื่นกู้ 

 สำหรับข้าราชการบำนาญ ให้แนบสลิปเงินเดือน (รับรองตนเอง) 1 เดือน และรายการ
เดินบัญชี 1 เดือน (Statement) สุดท้ายก่อนยื่นกู ้

 สำหรับสมาชิกหน่วยโรงเรียนเอกชน ให้แนบสลิปเงินเดือน (เจ้าหน้าที่การเงินหรือ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง) 6 เดือน และรายการเดินบัญชี 6 เดือน (Statement) สุดท้ายก่อนยื่นกู ้

 2.5 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับสมาชิกหน่วยโรงเรียนเอกชน) 
 2.6 หนังสือรับรองอายุงานในการปฏิบัติงาน (สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 2.7 สำเนาหน้าสมุดบัญชีสหกรณ์หรือสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ต้องการ
โอนเงินกู้เข้าบัญชี  



3 
 

 2.8 เอกสารประกอบคำขอกู้ รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่เป็นเอกสารสำเนาและ
หากเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่รับคำขอกู้ 

 ข้อ 3. ข้ันตอนการดำเนินการรับคำขอกู้และพิจารณาอนุมัติ 
  3.1 สมาช ิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำขอกู้ผ ่านทางเว ็บไซต์สหกรณ์ฯ 

www.coopyala.com หร ือขอร ับได ้ท ี ่สำน ักงานสหกรณ์ออมทร ัพย ์คร ูยะลา จำก ัด ต ั ้ งแต ่ว ันที่                         
20  กรกฎาคม  2565 เป็นต้นไป  

  3.2  สมาชิกสามารถยื ่นคำขอกู้ได้ที ่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด               
โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้ 

  รอบที ่ 1 ระหว่างวันที่   1 – 5  สิงหาคม 2565  โอนเงินเข้าบัญชีผ ู ้ย ื ่นกู้                   
ตามลำดับการยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป  

  รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565  ถึง  วันที่ 2 กันยายน  2565 โอนเงิน
เข้าบัญชีผู้ยื่นกู้ ตามลำดับการยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน  2565 เป็นต้นไป  

  ทั้งนี ้ คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติในหลักการสำหรับสมาชิกที ่มีเงินคงเหลือ                
และเอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการเ งินกู้ลง
นามอนุมัต ิ 

  3.3 สมาชิกที่ไม่สามารถมายื่นด้วยตนเองหรืออยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งคำขอกู้ พร้อม
เอกสารประกอบการยื ่นกู ้ ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “คำขอกู้โครงการสินเชื ่อเพื ่อพัฒนาชีวิต
ครอบครัว” ส่งมาที่ ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง 
จังหวัดยะลา 95000 ตามวันในข้อ 3.2  
 อนึ่ง หากกฎกระทรวงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเงินกู้สหกรณ์กำหนดใช้บังคับ สหกรณ์ฯขอ
สงวนสิทธิ์ดำเนินการคำนวณและถือใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ 

 จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายวัลลภ คลังจันทร์) 
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 

ชุดที่ 59 
 

http://www.coopyala.com/


คำขอและหนังสือกูเงิน/ หนังสือค้ำประกันเงินกู โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัว (หนา 1 จาก 3) 

 

เลขท่ีสญัญา............................../ 2565 

 

คำขอและหนังสือกูเงินโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เขียนท่ี  

 วันท่ี   

เรียน   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด 

ขอ 1. ขาพเจา (ผูกู)                                                                     เลขประจำตัวประชาชน   

วัน/เดือน/ป เกิด                              อาย ุ            ป เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครยูะลา จำกัด เลขทะเบียน                        

เปน  ขาราชการ  บำนาญ  ลูกจางประจำ  พนักงาน  ครูเอกชน ตำแหนงงาน                   สังกัด    

อำเภอ                  จังหวัด                 มีเงินไดรายเดือนดังน้ี 1 เงินเดือน             2 เงิน พสร.            3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหนง                         

ท่ีอยูปจจุบัน                                                                                            หมายเลขโทรศัพท  

สถานภาพการสมรส  โสด    หมาย    หยา    สมรส คูสมรสช่ือ  

มีความประสงคขอยื่นกูเงินโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัว รายละเอียดดังน้ี 

 ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงิน จำนวน                                     บาท (                                                                             ) 

โดยนำเงินไปใชเพ่ือ                                                           และในการยื่นกูเงินครั้งน้ีขาพเจามีความประสงคใหหักชำระหน้ีเงินกูสหกรณ

สัญญาอ่ืน ๆ ดังน้ี                                                              ขาพเจาประสงครับเงินกูเขาบัญชี 

  สหกรณฯ ช่ือบัญชี                                                                     เลขท่ีบัญชี  

          ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี                                                               เลขท่ีบัญชี  

และถือวาขาพเจาไดรับเงินกูครบถวนในวันทำสัญญาน้ี 

/ ขอ 3. ขาพเจายอม... 

 

*** หมายเหตุ ผูกูลงลายมือชื่อกำกับลงในชอง 

คำรับรองผูบังคับบัญชาผูกู 

ผูกู (ช่ือ-สกุล)                                                                

บรรจรุาชการ/ เริ่มปฏิบัติงาน วันท่ี                                                                     

และปจจุบันมีอายุราชการ/ อายุงานรวม              ป 

ขอรับรองวาผูกูปฏิบัติงานอยูจริง ไมอยูระหวาง

การขอยาย/ ลาออก/ ถูกสอบสวนทางวินัย 

สามารถหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จาย ชำระหนี้

ใหแกสหกรณฯ ได 

 

ลงช่ือ   ผูบังคับบัญชา 

      (                                         )    

  ตำแหนง   

       วันท่ี   

เอกสารการย่ืนกู 

1.  สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณฯ ผูกูและผูค้ำประกัน  

2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผูกูและผูค้ำประกัน 

3.  สลิปเงินเดือน 

 - สำหรับขาราชการ, ลูกจางประจำ, พนักงานฯ ยอนหลัง 3 เดือน 

   จนท.การเงิน หรือผูบังคับบัญชารับรอง 

 - หนวยบำนาญ เดือนลาสุด 1 เดอืน รับรองเอกสารดวยตนเอง 

 - หนวยเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน จนท.การเงิน หรือผูบังคับบัญชารับรอง 

4.  รายการบัญชีเงินเดือนเขาธนาคาร (STATEMENT) รับรองเอกสารดวยตนเอง 

 - สำหรับขาราชการ, ลูกจางประจำ, พนักงานฯ ยอนหลัง 3 เดือน 

 - หนวยบำนาญ ยอนหลัง 1 เดอืน 

 - หนวยเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน 

5. สำเนาหนังสือแตงตั้งครูใหปฏิบัตหินาท่ี (เฉพาะครูเอกชน) 

6. หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มปฏิบัติงาน (เฉพาะพนักงานฯ) 

7.  สำเนาหนาสมดุบัญชีเงินฝากท่ีประสงครับเงินกูเขาบัญชี 

 (สหกรณฯ หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีผูกูเทานัน้)                                                

 

เลขท่ีรับ................วันท่ี....................... 

ลงช่ือ...........................ผูตรวจเอกสาร 



คำขอและหนังสือกูเงิน/ หนังสือค้ำประกันเงินกู โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัว (หนา 2 จาก 3) 

 

ขอ 3. ขาพเจายอมชำระดอกเบ้ียเงินกูใหสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 6.25 ตอป ในกรณีท่ีมีเหตุจำเปนท่ีสหกรณฯจะตองเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณฯ ไมตองแจงใหขาพเจาทราบ

ลวงหนา 

ขอ 4. ขาพเจาขอชำระหน้ีเงินกูเปนงวดรายเดือน ตนเงินและดอกเบ้ียเทากันทุกงวด งวดละ              บาท   

     รวมทั้งหมด                          งวด  ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจำเดือน                  พ.ศ. 2565 เปนตนไป ขาพเจาขอยืนยันวาการสงเงินกู 

(รวมท้ังตนเงินและดอกเบ้ีย) แตละงวดถึงกำหนดภายในสิ้นเดือนท่ีระบุไวสำหรับงวดน้ัน ๆ 

 ขอ 5. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามขอ 4. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงนิได 

อ่ืน ๆ ของขาพเจา หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น ๆ ของขาพเจา เพื่อสงตอ

สหกรณฯ ดวยความยินยอมน้ีใหมีอยูตลอดไป โดยทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอ่ืน ๆ มอบไว ท้ังน้ีจนกวาจะไดชำระหน้ีตาม

หนังสือสัญญากูเงินน้ีโดยสิ้นเชิงแลว  

 ขอ 6. ขาพเจายินยอมถือวาในกรณีตามขอบังคับในขอท่ีวาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู หรือในกรณีท่ีขาพเจาปฏิบัติ

ผิดขอสัญญาขอหนึ่งขอใด ใหถือวาเงินกูที่ไดรับไปจากสหกรณฯ น้ี เปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตอง

คำนึงถึงกำหนดเวลาท่ีใหไวน้ี 

 ขอ 7. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ วา ถาขาพเจาลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำ ขาพเจาจะตองแจงเปน

หนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชำระหน้ีสินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นกอน 

 ถาขาพเจาไมจัดการชำระหน้ีสินใหเสรจ็สิน้ตามท่ีกลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินสะสมสำหรบัขาราชการ บำเหน็จ 

บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางใหแก

ขาพเจา หักเงินดังกลาวเพ่ือชำระหน้ีตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 

 ขอ 8. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบเปนหนังสือโดยทันที 

 ขอ 9. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณฯ ขาพเจาประสงคใหสหกรณฯ นำเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจา

ไดรับไป หักกลบลบหน้ีเงินกูท่ีขาพเจามีอยูกับสหกรณฯ ได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญาน้ีเปนเจตนาของขาพเจาท่ี

จะใหหักกลบลบหน้ี โดยใหสหกรณฯ มีอำนาจท่ีจะดำเนินการหักกลบลบหน้ีได 

 ขอ 10. ขาพเจาขอรับรองวา ในขณะทำสัญญาน้ี ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลายหรือศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด 

 ขอ 11. ขาพเจาไดแนบหลักฐานเพ่ือเปนหลักประกันเงินกูมาพรอมหนังสือฉบับน้ีดวยแลว 

 ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาเงินกูโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัวน้ีโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองจึงไดลงลายมือช่ือไว

เปนสำคัญตอหนาพยาน 

  

ลงช่ือ                                    ผูกู                      ลงช่ือ                                      คูสมรสผูกูใหความยินยอม 

                     (                                    )                               (                                     ) 

 

            ลงช่ือ                                    พยาน                   ลงช่ือ                                     พยาน 

                     (                                    )                               (                                     ) 

              สมาชิกเลขท่ี                          สมาชิกเลขท่ี  

 

 

*** หมายเหตุ ผูกูลงลายมือชื่อกำกับลงในชอง 

 



คำขอและหนังสือกูเงิน/ หนังสือค้ำประกันเงินกู โครงการสินเชื่อเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัว (หนา 3 จาก 3) 

 
หนังสือค้ำประกันกูเงินโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัว 

 เขียนท่ี  

 วันท่ี  
ขาพเจา (ช่ือ-สกุล ผูค้ำประกัน)                                                         เลขประจำตัวประชาชน   

วัน/เดือน/ป เกิด                              อาย ุ            ป เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครยูะลา จำกัด เลขทะเบียน                        

เปน  ขาราชการ  บำนาญ  ลูกจางประจำ  พนักงาน  ครูเอกชน ตำแหนงงาน                    สังกัด    

อำเภอ                  จังหวัด                 มีเงินไดรายเดือนดังน้ี 1 เงินเดือน             2 เงิน พสร.            3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหนง                         

ท่ีอยูปจจุบัน                                                                                            หมายเลขโทรศัพท  

สถานภาพการสมรส  โสด    หมาย    หยา    สมรส คูสมรสช่ือ  

ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูไวตอสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาน้ีจะใชคำวา “สหกรณฯ”เพ่ือเปนหลักฐาน

ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ตามท่ี (ช่ือ-สกุล ผูกู)                                                         กูเงินจากสหกรณฯ จำนวน                                     บาท  

(                                                  ) ตามหนังสือสัญญาเงินกูเลขท่ีสัญญา                /2565 และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณฯ 

โดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ำประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบ้ีย ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ันดวย 

ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหน้ีดังกลาวตามขอ 1. และรับทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหน้ี อัตราดอกเบ้ีย และ

การเรียกคืนเงินกูกอนกำหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูเงินโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาชีวิตครอบครัวน้ันโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอ

ผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการ จนกวาหน้ีสินตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชำระครบถวน 

ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ำ

ประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน

ขาพเจา 

ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสบิวัน 

นับแตวันท่ีลูกหน้ีผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน 

ณ ที่จาย ชำระหน้ี ซึ่งขาพเจาตองชำระใหสหกรณฯ จากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณฯ ดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสอื

ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณฯ และความยินยอมน้ีใหมีอยูตลอดไป ท้ังน้ีจนกวาจะไดชำระตามหนังสือกูเงินสามัญ

ท่ีขาพเจาไดค้ำประกันน้ีโดยสิ้นเชิงแลว 

ขอ 5. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณฯ เพื่อแสดงตอ

หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ท่ีจายใหสหกรณฯ จนกวาสหกรณฯ จะไดชำระหน้ีจนสิ้นเชิง 

ขอ 6. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบเปนหนังสือโดยทันที 

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัวนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลง

ลายมือช่ือไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 
 

 ลงช่ือ                                    ผูค้ำประกัน                   ลงช่ือ                                      คูสมรสผูคำ้ประกันใหความยินยอม 

               (                                    )                                       (                                     ) 
 

       ลงช่ือ                                    พยาน                          ลงช่ือ                                     พยาน 

               (                                    )                                      (                                     ) 

       สมาชิกเลขท่ี                                  สมาชิกเลขท่ี  

*** หมายเหตุ ผูค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับลงในชอง 


	ประกาศโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว
	แบบคำขอกู้โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว

