
     สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาทีดิน  จํากัด เลขทีรับ  .....................................................................
     คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญ วันที  ............................................................................

เลขท่ีสัญญา
    เลขบัตรประจําตัวประชาชน    - - - -

      สามัญทั่วไป เขียนที่...............................................................
วันที่.................................................................. 1. ผูกู  - สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ

          และสําเนาบัตรคูสมรสผูกู
ขอ 1. ขาพเจา (นาย/ นาง/น.ส.) ..................................................................................อายุ................. ป 2. ผูคํ้าประกัน  - สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ

เลขที่สมาชิก .........................  เปน O ขาราชการ  O ขาราชการ บํานาญ  O ลูกจางประจํา  O พนง.ราชการ  และสําเนาบัตรคูสมรสผูค้ําประกัน
ตําแหนง ..........................................................สังกัด สํานัก/กอง/สํานักงาน...............................................................
โทรศัพท ...................................................อัตราเงินเดือน/คาจาง ......................................................................บาท  ณ  เดือนปจจุบัน  ที่ทางกองคลังหรือเขตเปนผูออกให
                       ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงินจํานวน ......................................................................................................บาท

เพ่ือนําไปใชในการ     ซอมแซมบาน
   ใชจายในครอบครัว       ซื้อบาน / ที่ดิน      อื่นๆ ......................................................... จํากัดวงเงินกู .............................................................บาท

ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะชําระตนเงินกูคืนเปนงวดรายเดือนเทาๆกัน  งวดละ ............................. บาท มีหุนอยูในสหกรณ .....................................................บาท
 รวม ............. งวด พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราตามที่กําหนดไวในระเบียบของสหกรณ  เวนแตงวดสุดทายขอสง สงหุนรายเดือน .........................................................บาท
ตามจํานวนที่เปนจริง  โดยเร่ิมชําระงวดแรกต้ังแตงวดประจําเดือน ..................................เปนตนไป   โดยใช ชําระคืน ............. งวด ๆละ .............................. บาท/เดือน
     หุน         บุคคล        เงินฝาก   ค้ําประกัน     ในกรณีท่ีสหกรณปรับอัตราดอกเบ้ีย  ขาพเจายินยอม เงินไดรายเดือนคงเหลือหลังกู.....................................บาท
ใหสหกรณ  เพิ่มหรือลดอัตราดอกเบ้ียไดทันทีโดยสหกรณไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา วงเงินที่เหลือกูฉุกเฉินได ............................................บาท

ขอ 4.  เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูตามจํานวนที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอนุมัติเงินใหกู
ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักหนี้เงินกูสามัญ ดอกเบี้ยคางชําระ และการระดมหุนเพ่ิมที่ขาพเจาตองชําระ
ตอสหกรณ (หากมี) และใหสหกรณจายเงินกูสวนที่เหลือโดยนําฝากเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพยของขาพเจา
ที่ระบุทายคําขอกูนี้ หรือตามที่ระบุไวในหลักเกณฑเงินกูสามัญประเภทนั้นๆ  ทั้งน้ีใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกู
จํานวนดังกลาวไปแลวครบถวน และใหถือวาเอกสารหลักฐานการรับใบเสร็จรับเงินหรือโอนเงินเปนสวนหนึ่ง 
ของสัญญานี้

ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหหนวยจายเงินเดือนของสวนราชการ และ สหกรณหักเงินเดือน
คาจางประจํา  คาตอบแทน  บําเหน็จบํานาญ  เงินหุน  เงินฝาก  หรือเงินไดอื่นใดที่ทางราชการ  หรือสหกรณพึงจาย
ใหขาพเจาเพ่ือชําระหน้ีดังกลาวขางตน  ตามรายการท่ีสหกรณเรียกเก็บใหแกสหกรณเปนลําดับแรกตลอดไป

ขอ 6. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงินและ
ใหถือวาขอบังคับ และระเบียบดังกลาวรวมทั้งขอบังคับ และระเบียบที่จะกําหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพ่ิมเติม
ภายหลังเปนสวนหน่ึงของสัญญานี้   หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับหรือระเบียบใหถือวาขาพเจาผิดสัญญา
และใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดทันที  (กรุณาลงลายมือช่ือผูรับเงิน  และแนบสําเนาบัญชีเงินฝาก

ขอ 7. กรณีขาพเจาผิดสัญญาเงินกู   ขาพเจายินยอมใหสหกรณถอนเงินคาหุน เงินฝากของขาพเจา
ที่มีอยูตอสหกรณทั้งหมด เงินปนผล เงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจาก
สหกรณนํามาชําระหน้ีตามสัญญากูเงินนี้จนครบถวน ขาพเจายินยอมให นาย/นาง ...............................................

ขอ 8. กรณีที่ขาพเจาผิดสัญญาเงินกูนี้ ขาพเจาตกลงใหสหกรณฟองคดีตอศาลในทองที่กรุงเทพฯ กูเงินจากสหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด ได
ขอ 9. ขาพเจาขอนําหุนที่มีอยูในสหกรณนี้ และหุนที่จะพึงมีภายหนาค้ําประกันเงินกูคร้ังน้ี
ขอ 10. ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตกลุมที่สหกรณจัดหาใหในวงเงินที่สหกรณกําหนด  และ

ใหสหกรณเปนผูรับผลประโยชนเพ่ือชําระหน้ีเงินกูตามสัญญานี้  
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

..........................................................................พยาน ..........................................................................พยาน
( .............................................................................. ( ..............................................................................
พยานสมาชิกเลขที่ .................................................. พยานสมาชิกเลขที่ ..................................................

เอกสารสําหรับการยื่นกู

รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (1ชุด)

3. สําเนาสลิปเงินเดือน

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

(.........................................................................................

ลงช่ือ ......................................................................... ผูกู

จายสุทธิ ...................................................................... บาท

ผูรับเงิน ..........................................................................
             (.........................................................................)

หัก  ประกันชีวิตกลุม ...................................................บาท

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

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

ไมวาจะชอบหรือมิชอบดวยกฎหมาย  หากขาพเจาให

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

 ถอยคําเท็จใหใชถอยคําน้ียืนยันขาพเจาในทางคดีอาญาได

         ขาพเจาขอรับรองวา  ขาพเจายังโสดไมมีคูสมรส

........................................................................... พยาน

คํายินยอมของคูสมรส

ธนาคารกรุงไทยมาดวย  มิฉะนั้น  จะไมไดรับเงินกู)

เลขบัญชีธนาคาร ..........................................................
วันที่ ................. / ................. / ................

สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ

หัก  หนี้คาง ................................................................. บาท
จํานวนเงินที่กู ............................................................. บาท

การรับเงินกู

ลงช่ือ ..................................................... เจาหนาที่สหกรณ



 
 

 
                                                  สหกรณออมทรัพยกรมพัฒนาที่ดิน จํากัด 

สัญญาคํ้าประกันเงินกูสามัญ 
ขาพเจาผูค้ําประกนัตามรายชือ่ทายสญัญาฉบับน้ี ขอทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกสหกรณ และรับผิดรวมกับผูกู ดังตอไปน้ี 

ขอ 1. ตามท่ีผูกูไดกูเงินจากสหกรณ ตาม คําขอกูและสัญญากูเงินสามัญ  ดานหลังน้ี ขาพเจาขอค้าํประกันการชําระเงินคืน ตามสัญญากูเงิน หากปรากฏวา ผูกูผิดสัญญา 
และ/หรือผิดนัดตามสัญญาดังกลาวขางตนไมวาดวยประการใด ๆ ขาพเจายอมรับผิดรวม กับผูกูภายในเง่ือนไขแหงสัญญา โดยยอมชําระเงินตนและดอกเบ้ีย รวมท้ัง 
คาเสียหายคาสินไหมทดแทนอื่นๆ แกสหกรณแทนผูกูจนครบถวน และไมขอใชสิทธิของผูค้าํประกันตามมาตรา 688,  689 และ 690 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
ขอ 2. ในกรณีที่สหกรณผอนเวลาใหแกผูกู ขาพเจายังคงรับผิดรวมกับผูกู และใหความยินยอมดวยทุกคร้ังไป 
ขอ 3.  ในกรณีท่ีตองชําระหนี้แทนผูกู คืนแกสหกรณ ขาพเจาตกลงใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน หัก เงินไดรายเดือน เงนิหุน เงินฝาก 

เงินบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการ หรือสหกรณพึงจายใหขาพเจาเพื่อชําระหนี้ดงักลาว โดยขาพเจาจะไมยกเลิกขอตกลงนี้ จนกวาจะชําระหน้ีครบถวน 

ขาพเจาไดอาน และเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันน้ีแลว  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานทายสัญญาค้ําประกันฉบับน้ี 

                                                                                    ชื่อ  ท่ีอยู  ผูค้ําประกัน                 ลายมือชือ่ผูค้ําประกัน 

 

1. ขาพเจา..............................................................อายุ........ป  เลขท่ีสมาชิก...................เปน  O ขาราชการ  O ลูกจางประจํา 

 

........................................................... ผูค้ํา 
ตําแหนง..........................................................สังกัด  กอง / สํานักงาน ................................  O ข.บํานาญ   O พนง.ราชการ (................................................................) 

เงินเดือน / คาจาง ......................................บาท  โทรศัพท ................................................... ....................................................... คูสมรส 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน     - - - -  (................................................................) 

 

2. ขาพเจา..............................................................อายุ........ป  เลขท่ีสมาชิก...................เปน  O ขาราชการ  O ลูกจางประจํา 

 

.......................................................... ผูค้ํา 
ตําแหนง..........................................................สังกัด  กอง / สํานักงาน ................................  O ข.บํานาญ   O พนง.ราชการ (................................................................) 

เงินเดือน / คาจาง ......................................บาท  โทรศัพท .................................................. ....................................................... คูสมรส 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน     - - - -  (................................................................) 

 

3. ขาพเจา..............................................................อายุ........ป  เลขท่ีสมาชิก...................เปน  O ขาราชการ  O ลูกจางประจํา 

 

........................................................... ผูค้ํา 
ตําแหนง..........................................................สังกัด  กอง / สํานักงาน ................................  O ข.บํานาญ   O พนง.ราชการ (................................................................) 

เงินเดือน / คาจาง ......................................บาท  โทรศัพท ................................................... ....................................................... คูสมรส 

เลขบัตรประจําตัวประชาชน     - - - -  (................................................................) 

 
 

พยาน สมาชิกเลขท่ี…..................... 
 

ลงช่ือ........................................................ 
 

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

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ  
วงเงินค้ําประกันเต็มยอดกู   

 

คนท่ี1..................................................................... 
คนท่ี2..................................................................... 
คนท่ี3..................................................................... 
รวม    ................................................................... 

คําเตือนสาํหรับผูค้ําประกัน 
 กอนลงนามในสัญญาคํ้าประกัน ผูคํ้าประกันตองอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาคํ้าประกันใหเขาใจ โดยชัดเจน 

หากผูคํ้าประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทําสัญญาคํ้าประกัน การที่ผูคํ้าประกันลงนาม ในสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้ 
จะตองรับผิดชอบตอสหกรณ  ผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี ้

1. ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชอบอยางลูกหนี้รวม 

2. ผูคํ้าประกันจะตองรับผิดชดใชคาเสียหายและคาสินไหมอื่นๆ อีกดวย 

3. ผูคํ้าประกันจะตองรับผิด เม่ือผูกูผิดนดัชาํระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูคํ้าประกันชาํระนี้ท้ังหมดท่ีผูกู  คางชาํระโดย           
ผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน 

4. ผูคํ้าประกันยังคงผูกพันรับผิดชอบ แมผูใหกูขยายเวลาผอนใหแกผูกู นอกจากท่ีกลาวขางตน ผูคํ้าประกันยังมีหนาท่ี   และความ
รับผิดชอบตางๆตามท่ีระบุไวในสัญญาคํ้าประกัน 

หมายเหต ุ

1.  โปรดกรอกขอมลูใหครบถวนทุก 

    ขอความ 

2.  หามใชน้ํายาลบคําผิด ยางลบ ขูด 

      ลบ ขอความในสัญญาโดยเด็ดขาด 

3.  การแกไขใหใชวิธีขีดฆา และลง 
      ลายมือชือ่กํากบัเทาน้ัน 
 

 

พยาน สมาชิกเลขท่ี…..................... 
 

ลงช่ือ........................................................ 
 

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




