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เลขท่ีสญัญา.........................../................ 

 

คำขอและหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เขียนที ่  
 วันท่ี   
เรียน   คณะกรรมการดำเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ครูยะลา จำกดั 

ข้อ 1. ข้าพเจ้า (ผู้กู)้                                                                     เลขประจำตัวประชาชน   
วัน/เดือน/ปี เกิด                              อาย ุ            ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูะลา จำกัด เลขทะเบียน                        
เป็น ❑ ข้าราชการ ❑ บำนาญ ❑ ลูกจ้างประจำ ❑ พนักงาน ❑ ครูเอกชน ตำแหน่งงาน                   สังกัด    
อำเภอ                  จังหวัด                 มีเงินได้รายเดือนดังน้ี 1 เงินเดือน             2 เงิน พสร.            3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหน่ง                         
ที่อยู่ปัจจุบัน                                                                                            หมายเลขโทรศัพท์  
สถานภาพการสมรส ❑ โสด   ❑ หม้าย   ❑ หย่า   ❑ สมรส คู่สมรสช่ือ  
มีความประสงค์ขอยื่นกู้เงินโครงการสินเช่ือสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 รายละเอียดดังนี้ 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จำนวน                              บาท (                                                                                    ) 
โดยนำเงินไปใช้เพื่อ                                                           และในการยื่นกู้เงินครั้งนี้ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้หักชำระหนี้เงินกู้สหกรณ์
สัญญาอื่น ๆ ดังนี ้                                                             ข้าพเจ้าประสงค์รับเงินกู้เข้าบัญชี 
 ❑ สหกรณ์ฯ ช่ือบัญช ี                                                                    เลขท่ีบัญช ี  
         ❑ ธนาคารกรุงไทย ช่ือบัญชี                                                               เลขท่ีบัญช ี  
และถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ครบถ้วนในวันทำสัญญานี้ 

/ ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอม... 
 
*** หมายเหตุ ผู้กู้ลงลายมือชื่อกำกับลงในช่อง 

คำรับรองผู้บังคับบัญชาผู้กู้ 

ผู้กู ้(ช่ือ-สกุล)                                                                
บรรจรุาชการ/ เริ่มปฏิบัติงาน วันที ่                                                                     
และปัจจุบันมีอายุราชการ/ อายุงานรวม              ปี 

❑ขอรับรองว่าผู้กู้ปฏิบัติงานอยู่จริง ไม่อยู่ระหว่าง
การขอย้าย/ ลาออก/ ถูกสอบสวนทางวินัย 
❑สามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ชำระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ฯ ได้ 
 

ลงช่ือ   ผู้บังคับบัญชา 
      (                                         )    
  ตำแหน่ง   
       วันที่   

เอกสารการยื่นกู ้
1.  สำเนาบตัรสมาชิกสหกรณฯ์ ผู้กู้และผูค้้ำประกัน  
2.  สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน ผูกู้้และผูค้้ำประกัน 
3.  สลิปเงินเดือน 
 - สำหรับข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานฯ ย้อนหลัง 3 เดือน 
   จนท.การเงิน หรือผู้บังคับบญัชารับรอง 
 - หน่วยบำนาญ เดือนล่าสุด 1 เดอืน รับรองเอกสารด้วยตนเอง 
 - หน่วยเอกชน ย้อนหลัง 6 เดือน จนท.การเงิน หรือผู้บังคับบญัชารับรอง 
4.  รายการบญัชีเงินเดือนเข้าธนาคาร (STATEMENT) รับรองเอกสารดว้ยตนเอง 
 - สำหรับข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ, พนักงานฯ ย้อนหลัง 3 เดือน 
 - หน่วยบำนาญ ย้อนหลัง 1 เดือน 
 - หน่วยเอกชน ย้อนหลัง 6 เดือน 
5. สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัตหิน้าท่ี (เฉพาะครูเอกชน) 
6. หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มปฏิบตัิงาน (เฉพาะพนักงานฯ) 
7.  สำเนาหน้าสมดุบัญชีเงินฝากท่ีประสงค์รับเงินกู้เข้าบัญช ี
 (สหกรณ์ฯ หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีผู้กู้เท่านัน้)                                                
 

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

ลงช่ือ...........................ผู้ตรวจเอกสาร 
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ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่สหกรณ์ฯจะต้องเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ไม่ต้องแจ้งให้ ข้าพเจ้าทราบ
ล่วงหน้า 

ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอชำระหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด งวดละ              บาท   
     รวมทั้งหมด                          งวด  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจำเดือน                             พ.ศ.           เป็นต้นไป ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่ง
เงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สำหรับงวดนั้น ๆ 
 ข้อ 5. ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 4. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงนิได้  
อื่น ๆ ของข้าพเจ้า หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนและเงินได้ อื่น ๆ ของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อ
สหกรณ์ฯ ด้วยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป โดยทำหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น ๆ มอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตาม
หนังสือสัญญากู้เงินนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว  
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีตามข้อบังคับในข้อท่ีว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติ
ผิดข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์ฯ นี้  เป็นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้อง
คำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้นี้ 
 ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ว่า ถ้าข้าพเจ้าลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจำ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นก่อน 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้สินให้เสรจ็สิน้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินสะสมสำหรบัข้าราชการ บำเหน็จ 
บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างให้แก่
ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชำระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์ฯ นำเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
ได้รับไป หักกลบลบหนี้เงินกู้ท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ฯ ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่
จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์ฯ มีอำนาจท่ีจะดำเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 
 ข้อ 10. ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ในขณะทำสัญญานี้ ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลายหรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
 ข้อ 11. ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานเพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้มาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้โครงการสินเช่ือสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 นี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็น
สำคัญต่อหน้าพยาน 
 
  

ลงช่ือ                                    ผู้กู ้                     ลงช่ือ                                      คู่สมรสผู้กูใ้ห้ความยินยอม 
                     (                                    )                               (                                     ) 
 
            ลงช่ือ                                    พยาน                   ลงช่ือ                                     พยาน 
                     (                                    )                               (                                     ) 
 
 
*** หมายเหตุ ผู้กู้ลงลายมือชื่อกำกับลงในช่อง 
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หนังสือค้ำประกันกู้เงินโครงการสินเชื่อสินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 

 เขียนที ่  
 วันท่ี  

ข้าพเจ้า (ช่ือ-สกุล ผู้ค้ำประกัน)                                                         เลขประจำตัวประชาชน   
วัน/เดือน/ปี เกิด                              อาย ุ            ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครยูะลา จำกัด เลขทะเบียน                        
เป็น ❑ ข้าราชการ ❑ บำนาญ ❑ ลูกจ้างประจำ ❑ พนักงาน ❑ ครูเอกชน ตำแหน่งงาน                    สังกัด    
อำเภอ                  จังหวัด                 มีเงินได้รายเดือนดังน้ี 1 เงินเดือน             2 เงิน พสร.            3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหน่ง                         
ที่อยู่ปัจจุบัน                                                                                            หมายเลขโทรศัพท์  
สถานภาพการสมรส ❑ โสด   ❑ หม้าย   ❑ หย่า   ❑ สมรส คู่สมรสช่ือ  

ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะใช้คำว่า “สหกรณ์ฯ”เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ตามที่ (ช่ือ-สกุล ผู้กู้)                                                         กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จำนวน                                     บาท  
(                                                     ) ตามหนังสือสัญญาเงินกู้เลขท่ีสัญญา                /                และผู้กู้ได้รับเงินไปจาก
สหกรณ์ฯ โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ำประกันหน้ีดังกล่าวตามข้อ 1. และรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกู้ก่อนกำหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อสวัสดีปีใหม่ ปี 2566 นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อ
ผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สินตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ชำระครบถ้วน 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุ ใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ำ
ประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ำประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ำประกันแทน
ข้าพเจ้า 

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวัน 
นับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชำระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจำนวนเงิน 
ณ ที่จ่าย ชำระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องชำระให้สหกรณ์ฯ จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทำหนังสือ
ยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ฯ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชำระตามหนังสือกู้เ งินสามัญ
ที่ข้าพเจ้าได้ค้ำประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 

ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือยินยอมให้ผู ้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์ฯ  เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์ฯ จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้ชำระหนี้จนสิ้นเชิง 

ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือน้ี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้โครงการสินเช่ือสินเช่ือสวัสดปีีใหม่ ปี 2566 นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลง

ลายมือช่ือไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

 ลงช่ือ                                    ผู้ค้ำประกัน                   ลงช่ือ                                      คู่สมรสผู้คำ้ประกันใหค้วามยินยอม 
               (                                    )                                       (                                     ) 
 

       ลงช่ือ                                    พยาน                          ลงช่ือ                                     พยาน 
               (                                    )                                      (                                     ) 

*** หมายเหตุ ผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับลงในช่อง 


