
เอกสารประกอบคาํขอกู้เงนิสามัญเพือ่แก้ไขปัญหาหนีส้มาชิก ประกอบด้วย 
 
 

 เอกสารผูกู 

 
เอกสารผูค้ําประกัน 

 
1. คําขอกูเงินสามัญเพื่อแกไขปญหาหนี้สมาชิก สําเนาบัตรประจําตัวปะชาชน /สําเนาทะเบียนบาน 

ผูคํ้าประกัน และคูสมรส (ถามี)  

 

2. ขอตกลงตอทายสัญญาเงินกูสามัญเพื่อแกไขปญหาหนี้

สมาชิก                                     (จํานวน  2 ฉบับ) 

 

ผูคํ้าประกันจดทะเบียนสมรส ใหแนบสําเนาทะเบียน

สมรส /ใบทะเบียน คร.2  

 

3 หนังสือยินยอมและสัญญาโอนสิทธิเรียกรอง 

                                             (จํานวน 2 ฉบับ) 

 

กรณีผูคํ้าประกันหยา ใหแนบสําเนาทะเบียนการหยา 

/ใบทะเบียน คร.6                             

4. สลิปเงินเดือน (เดือนลาสุด) และ มีนาคม 2563 กรณีผูคํ้าประกันเปนหมาย ใหแนบสําเนาใบมรณะ

บัตรคูสมรสผูกู                                     

5. สําเนาบัตรประจําตัวปะชาชน /สําเนาทะเบียนบาน  

ผูกูและคูสมรส (ถามี) 
หนังสือยินยอมหักเงินเดือน ณ ท่ีจายใหกับสหกรณ 

สําหรับผูคํ้าประกัน (จํานวน  1 ฉบบั ตอ 1 คน)                                                        

6. กรณีผูกู้ห้ย่าใหแ้นบสาํเนาทะเบียนการหย่า 
 /ใบทะเบียน คร.6                             

หมายเหตุ  ผู้คํา้ประกันและคู่สมรส ลงนาม   
                  สัญญาคํา้ประกัน ที ่สหกรณ ์
               ณ วันทีส่หกรณจ์่ายเงนิกู้   
 

7. กรณีผูกูเปนหมาย ใหแนบสําเนาใบมรณะบัตรคูสมรสผูกู                                      

8. สําเนาบัตรประจําตัวปะชาชน /สําเนาทะเบียนบาน  

ผูโอนสิทธิเรียกรอง เงิน ช.พ.ค. ทุกคน  

 

9. หนังสือยินยอมหักเงินเดือน ณ ท่ีจายใหกับสหกรณ 

สําหรับผูกู    (จํานวน  3 ฉบับ)                           

 

10. หนังสือรับรองภาระหนี้จากสถาบันการเงิน ทุกสัญญา 

พรอมงวดชําระรายเดือน 

 

 

หมายเหตุ  ผู้กู้และคู่สมรส ลงนามสัญญากู้เงนิ ณ สหกรณ ์
               ณ วันทีส่หกรณจ์่ายเงนิกู้   
 
 



 

 

 

 

คําขอกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก 

เขียนท่ี........................................................ 

                                            วันท่ี.................................................................. 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ  จํากัด  

 ขาพเจา......................................................................เลขประจําตัวประชาชน................................................... 

เลขทะเบียนสมาชิก...............................อายุ...............ป  อายุงาน................ป เปน (   ) ขาราชการ (   ) ลูกจางประจํา    

(    ) ขาราชการบํานาญ  (   ) พนักงานราชการ ตําแหนง..........................................อ่ืน ๆ ระบุ.................................... 

สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน...............................................................อําเภอ...................................จังหวัด.......................... 

อัตราเงินเดือน..................................บาท เงินวิทยฐานะหรือเงินประจําตาํแหนง.................................บาท คาตอบแทน

เงินวิทยฐานะหรือเงินประจําตําแหนง..................................บาท รวมท้ังสิ้น.......................................บาท  

ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมู................ตําบล.....................................อําเภอ..................................................

จังหวัด......................................โทรศัพท............................................................      สถานภาพ (   ) สมรส (   ) โสด        

(   ) หยา (   ) หมาย  คูสมรสข่ือ..............................................................................โทรศัพท........................................       
 

          เสนอขอกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก เพ่ือโปรดพิจารณา  ดังนี้  

 ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก จํานวน..............................................................บาท  

(...................................................................................) โดยจะนําไปใชเพ่ือวัตถุประสงคชําระหนี้สถาบันการเงิน ดังนี้ 

(๑).....................................................................................จํานวน.......................................................บาท 

(๒).....................................................................................จํานวน.......................................................บาท 

(๓).....................................................................................จํานวน.......................................................บาท 

ขอ ๒. ขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือน ๆ ละ ...........................บาท (................................................................) 

ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ รวมเปนเงิน ...............................................บาท (................................................................) 

ขอ ๓. ขาพเจามีหนี้สินอยูในสหกรณ ดังนี้  

ท่ี ประเภทเงินกู เลขท่ีสัญญา หนี้คงเหลือ วันท่ีสัญญา 

๑ หนังสือกูเงินฉุกเฉิน    

๒ หนังสือเงินกูสามัญ    

๓ หนังสือเงินกูพิเศษ    

 

ขอ้แนะนาํ 

-เขียนตวับรรจง ดว้ยลายมือของผูกู้ ้

-ใชป้ากกาหมกึแหง้สนีํา้เงิน 

-หา้มใชน้ํา้ยาลบคาํผิด 

 

หนงัสอืรบัเลขท่ี.................../............... 

วนัท่ี............................................... 

 



-๒- 

 

ท่ี ประเภทเงินกู เลขท่ีสัญญา หนี้คงเหลือ วันท่ีสัญญา 

๔ หนังสือกูสามัญเพ่ือการดํารงชีวิต    

๕ หนังสือกูเพ่ือชําระหนี้สถาบันการเงิน    

๖ หนังสือกูสามัยเพ่ือชําระหนี้ กยศ./กรอ.    

๗ หนังสือกูเงินสามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม    

๘ หนังสือกูสามัญเพ่ือการศึกษาตนเอง    

๙ หนังสือกูสามัญเพ่ือการทองเท่ียว    

๑๐ หนังสือกูเงินสามัญเพ่ือชําระหนี้ สสอค./

สสชสอ./สสอรท./สสสท./ 

   

 

ขอ ๔. ขาพเจา ตกลงและยินยอมนําหลักประกัน เปนหลักประกันเงินกู ดังนี้  

(๑) หุนท่ีมีอยูในสหกรณ  ขณะนี้และในภายหนา  

(๒) เงินฝากทุกประเภท ท่ีมีอยูในสหกรณ ขณะนี้และในภายหนา 

(๓) เงินสวัสดิการท่ีจะไดรับจากสหกรณ  

(๔) หลักประกันอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการกําหนด  

 

ขอ ๕. ขาพเจาขอเสนอสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ  จํากัด เปนผูค้ําประกันและขอรับรองวาเปนลายมือ

ชื่อของผูค้ําประกันจริง  

ท่ี ชื่อ-สกุล เลขทะเบียน

สมาชิก  

หนวยงาน/

โรงเรียน 

วงเงินค้ําประกันไมเกิน

(บาท) 

ลายมือชื่อ 

      

      

      

      

      

      

 

 

/ขอ ๖  หลักทรัพยค้ําประกัน รายละเอียดดังนี้ 

 



-๓- 
 

ขอ ๖  หลักทรัพยค้ําประกัน รายละเอียดดังนี้  

โฉนดท่ีดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี...................................เนื้อท่ี..................ไร..................งาน...................ตารางวา  

ตําบล...............................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................ราคาประเมินจาก

ทางราชการกรมท่ีดิน.....................................................บาท (........................................................................................) 

ผูถือกรรมสิทธิ์.....................................................................................ความสัมพันธกับผูกู.............................................. -

 โฉนดท่ีดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี...................................เนื้อท่ี..................ไร..................งาน...................ตารางวา  

ตําบล...............................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................ราคาประเมินจาก

ทางราชการกรมท่ีดิน.....................................................บาท (........................................................................................) 

ผูถือกรรมสิทธิ์.....................................................................................ความสัมพันธกับผูกู.............................................. -

 โฉนดท่ีดิน/น.ส.3ก. เลขท่ี...................................เนื้อท่ี..................ไร..................งาน...................ตารางวา  

ตําบล...............................................อําเภอ...........................................จังหวัด....................................ราคาประเมินจาก

ทางราชการกรมท่ีดิน.....................................................บาท (........................................................................................) 

ผูถือกรรมสิทธิ์.....................................................................................ความสัมพันธกับผูกู..............................................  
              

ขอ ๖  ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ  จํากัด ตรวจสอบและเปดเผยขอมูลเครดิต ขอมูลสวนตัว 

และหรือขอมูลอ่ืนใดเก่ียวกับสินเชื่อท่ีขาพเจามีอยูใหธนาคาร หรือสถาบันการเงินตาง ๆ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไดรับ 

อนุญาตตามกฎหมายใหประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต ซ่ึงการตรวจสอบและหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวตองเปนไป

ตามวัตถุประสงคของการใหขอมูลตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต โดยขาพเจาจะไม

ยกเลิกเพิกถอนความยินยอมดังกลาวนี้แตอยางใด  

ขอ ๗.  วิธีการชําระหนี้เงินกู ขาพเจายินยอมใหหักเงินเดือน ณ หนวยจายเงินเดือนตนสังกัด............................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ขอ ๘.กรณีท่ีประกันสินเชื่อของขาพเจาทําไวเปนหลักประกันเงินกูหมดอายุคุมครองในปใด ขาพเจายินยอม

ชําระคาเบี้ยประกัน และหากสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ จํากัด ไดชําระคาเบี้ยประกันดังกลาวแทนขาพเจาแลว 

ขาพเจายินยอมชําระคาเบี้ยประกันดังกลาวพรอมดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับดอกเบี้ยเงินกูใหแกสหกรณฯ ท้ังนี้ สุดแต

สหกรณฯ จะเห็นสมควร ภายในระยะเวลาไมเกิน ๔๕ วัน (สี่สิบหาวัน) นับแตวันท่ีไดรับหนังสือท่ีผูใหกูเรียกใหผูกูชําระ

หนี้ หากพนกําหนดระยะเวลาดังกลาวแลว ผูกูยินยอมใหผูใหกูนําเงินคาเบี้ยประกันสินเชื่อ เปนเงินกูประเภทใหม และ

ยอมชําระดอกเบี้ยของเงินคาเบี้ยประกันสินเชื่อในอัตราเดียวกับดอกเบี้ยเงินกูตามสัญญานี้ 

ขอ ๙ ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกฟองคดีลมละลายหรือพิทักษทรัพยเด็ดขาดแตอยางใด  

ขอ ๑๐ ขาพเจาขอสงคืนตนเงินเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กันทุกงวด เปน ๒ ระยะ ดังนี้  

ระยะท่ี ๑ งวดท่ี     ๑ ถึงงวดท่ี ๒๐๐ งวดละ....................................บาท(.......................................................................) 

ระยะท่ี ๒ งวดท่ี ๒๐๑ ถึงงวดท่ี ๔๐๐ งวดละ.....................................บาท(......................................................................)  

พรอมดอกเบี้ยตามอัตราท่ีสหกรณกําหนด จํานวนรวม.......................งวด ท้ังนี้ตั้งแตเดือนแรกท่ีสหกรณจายเงินกูใหแก

ขาพเจา 

 ขอ ๑๒ ขาพเจาตกลงและยินยอมทําหนังสือกูเงินสามัญตามแบบท่ีสหกรณกําหนดไวใหตอสหกรณ เพ่ือใหเก็บ

รักษาไวเปนหลักฐาน 



-๔- 

ขอ ๑๓ ขาพเจาไดรับความยินยอมจากคูสมรส (ถามี) ในการขอกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิกและคู

สมรสของขาพเจาทําหนังสือยินยอมไวเปนหลักฐานในหนังสือกูเงินสามัญ แนบทายมาดวยแลว 

ขอ ๑๔ ขาพเจายอมรับวา สมาชิกท่ีกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก มีสิทธิ์ไดรับเงินเฉลี่ยคืน  

 

ลงชื่อ................................................................ผูขอกู 

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

ทะเบียนสมาชิก......................................... 

****************************************************************************************************************************************************************************************************** 

บันทึกคํารับรองของผูบังคับบัญชาช้ันตน 

ประกอบคําขอกูและหนังสือกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก 
 

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว.............................................................ตําแหนง..................................... 

สังกัด/หนวยงานหรือโรงเรยีน..........................................................................อําเภอ.......................................... 

จังหวัด...........................................ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว....................................................................ขอกูเงินจาก

สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ  จํากัด จํานวน..........................................บาท (..............................................................) 

ตามคําขอกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก นั้น ขอรับรองวา นาย/นาง/นางสาว..................................................

เปน  (   ) ขาราชการ ดํารงตําแหนง...................................................................................................................................

(   ) ลูกจางประจําดํารงตําแหนง....................................................................................................(   ) ขาราชการบํานาญ 

(   ) พนักงานราชการ ตําแหนง.............................................. (   ) อ่ืน ๆ ระบุ................................................................... 

ปจจุบันปฏิบัตงิานหนวยงาน/โรงเรียน ..............................................................................................................

รับเงินไดรายเดือน.......................................................บาท และไมอยูในระหวางการถูกสอบสวนหรือตองโทษทางวินัย 

ขาพเจาทราบและไดสอบถามผูขอกูแลวเห็นวามีความจําเปนจริง ควรใหกูตามความประสงค อหนึ่งเม่ือสหกรณอนุมัติให

กูแลว ในการหักเงินสงชําระหนี้คืนสหกรณนั้น ขาพเจาขอรับรองวาจะหักเงินได รายเดือน ณ ท่ีจายของผูกู สงใหสหกรณ

เปนรายเดือนตามท่ีผูกูทําหนังสือกูเงินสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก ไวจนกวาหนี้รายนี้จะชําระเสร็จ 

ลงชื่อ.................................................................ผูบังคับบัญชา 

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

ตําแหนง..................................................................... 

 

 

/(เฉพาะเจาหนาท่ีสหกรณ) 

 



 

(เฉพาะเจาหนาท่ีสหกรณ) 

รายการเกี่ยวกับผูขอกู 

(   ) เคย  (   )  ไมเคย ผิดนัดการชําระหนี้    

(   ) เคย  (   )  ไมเคย ประนอมหนี้   

(   ) เคย  (   )  ไมเคย ขาดสงเงินคาหุน 

(   ) เอกสารประกอบการกูครบถวน (   )  เอกสาประกอบการกูไมครบถวน     

 

        ลงช่ือ...........................................................จนท. ลงช่ือ..............................................หัวหนาฝายสินเช่ือ          

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

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

 
 

ตรวจสอบแลว้มีสิทธ์ิกู.้.......................................บาท 

ลงช่ือ............................................หวัหนา้ฝ่ายสินเช่ือ         

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

 
 

เห็นควร (   ) อนมุตั ิวงเงิน....................................บาท   

เห็นควร (   ) ไมอ่นมุตัวิงเงิน..................................บาท    

    ลงช่ือ..............................................ผจก./รองผจก.                
          (...............................................) 

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

 
 

             (   ) อนมุตัิ วงเงินกู.้..................................................บาท (   ) ไมอ่นมุตัิ 

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

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

       กรรมการดาํเนินการท่ีไดร้บัมอบหมาย 

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

 



 
 

ขอตกลงตอทายสัญญาเงนิกูสามัญเพ่ือแกไขปญหาหนี้สมาชิก 

 

 ระหวาง..............................................................เลขประจําตัวประชาชน.......................................... 

อาย.ุ.......ป สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ  จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก.............................สถานภาพ (    ) โสด 

(   )  สมรส  (   )  หยา  (   )  หมาย  สังกัดหนวย..................................................................................................... 

ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี........................หมูท่ี....................ตําบล.......................................อําเภอ................................ 

จังหวัด................................................. 

 ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา ผูกู ฝายหนึ่ง กับ สหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ  จํากัด  สํานักงานเลขท่ี 305 หมู 2 

ถนนชัยภูมิ-บานเขวา ตําบลโคกสูง  อําเภอเมืองชัยภูมิ  จังหวัดชัยภูมิ ซึงตอไปนี้เรียกวา ผูใหกู อีกฝายหนึ่ง 
 

ขอ (๑) ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูชัยภูมิ  จํากัด ตรวจสอบและเปดเผยขอมูลเครดิต ขอมูล

สวนตัว และหรือขอมูลอ่ืนใดเก่ียวกับสินเชื่อท่ีขาพเจามีอยูใหกับสหกรณ หรือธนาคาร หรือสถาบันการเงินตาง ๆ 

หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต ซ่ึงการตรวจสอบและหรือเปดเผย

ขอมูลดังกลาวตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการใหขอมูลตามท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจ

ขอมูลเครดิต โดยขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนความยินยอมดังกลาวนี้แตอยางใด  

ขอ (๒) กรณีประกันสินข่ือท่ีขาพเจาทําประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือประกันสินเชื่อ หมดอายุ

คุมครองในปใด ขาพเจายินยอมชําระคาเบี้ยประกันดังกลาว ภายในระยะเวลาไมเกิน  ๔๕ วัน (สี่สิบหา) ถาผูกูไมมา

จายเงินเพ่ือตอกรมธรรมประกันสินเชื่อภายในกําหนดสหกรณจะจายเงินประกันสินเชื่อแทนผูกูในปนั้นและสหกรณ

จะนําเงินท่ีจายเพ่ือตอกรมธรรมประกันสินเชื่อแทนผูกูเปนเงินกูประเภทใหมตามระเบียบท่ีสหกรณกําหนด และ

ขาพเจายินยอมชําระดอกเบี้ยของเงินคาเบี้ยประกันสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยเงินกูตามประกาศของสหกรณ  

ขอ (๓) หากมีกรณีพิพาทเก่ียวกับสัญญานี้เกิดข้ึน ผูกูและผูใหกูตกลงใหฟองรองกันท่ีศาลจังหวัดชัยภูมิ 

เพ่ือใหเปนหลักฐานแหงสัญญา ผูใหกูและผูกูไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปน

หลักฐานตอหนาพยาน และมอบใหผูกูและผูใหกูยึดถือไวฝายคนละหนึ่งฉบับ  

 

 

    ลายมือชื่อ...........................................................ผูกู      ลายมือชื่อ...........................................................ผูใหกู 

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

 

 

    ลายมือชื่อ...........................................................พยาน  ลายมือชื่อ...........................................................พยาน 

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