
 
รับที่..........................................                                  หนังสือกู้ท่ี............................................ 
วันที่......../................./................                      วันที่............/......................../.............. 
                บัญชีเงินกู้ท่ี.......................................... 
 

คำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม พ.ศ. 2565 
*************************** 

            วันที่..............เดือน......................พ.ศ................... 
 

เรียน    คณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด 
 ข้าพเจ้า........................................................................เลขทีส่มาชิก.............................อายุ .........................ปี   
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ (ที่ต้องการใช้กับสหกรณ์และรับส่งข้อความได้).................................................................... 
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง.................................. สังกัด/หน่วย/โรงเรียน..................................... ........... 
ได้รับเงินเดือน.....................................................บาท       เงินประจำตำแหน่ง/วิทยฐานะ...................................บาท      
ขอเสนอคำขอและหนังสือสัญญาเงินกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  พ.ศ.2565  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.   ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินเงินกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  พ.ศ.2565   จากสหกรณ์ออม
ทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   จำนวน..................................บาท(................................................)  โดยจะ
นำไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้เพ่ิม 
     ข้อ 2.   ข้าพเจ้าตกลงชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ฯ คืนให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือน 
ภายในทุกวันสิ้นเดือนของทุกเดือน จนกว่าข้าพเจ้าจะชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ จนแล้วเสร็จโดยจำนวนงวด/เดือน ดังนี้  

    จำนวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์จำนวน............   ............งวด(กรณีระบุเกินงวดสูงสุดให้ถือ
จำนวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณ์) โดยเริ่มชำระงวดแรกภายใน 60 วันนับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกู้โดยวิธีผ่อนชำระ 

       แบบคงต้น  โดยผ่อนชำระคืนเป็นเงินต้นเท่ากันทุกงวด จำนวน.................................. บาท/งวด 
พร้อมดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ฯ   

       แบบคงยอด  โดยผ่อนชำระคืนเป็นเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์เท่ากันทุกงวด  
จำนวน................................ บาท/งวด  ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเป็นประการใดๆ ข้าพเจ้า 
ยินยอมให้ปรับเพ่ิมหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ 
 ข้อ 3.   ข้าพเจ้าขอแสดงความจำนงให้สหกรณ์ดำเนินการโอนเงินที่ได้อนุมัติเข้าบัญชีเงินฝากที่ข้าพเจ้ามีใน
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   บัญชีออมทรัพย์ทั่วไป  เลขที่บัญชี………………………………....... 
หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำกัด  เลขที่บัญชี................................................................................ 

ข้อ 4.   เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว   ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออม
ทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด และมติของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์   จำกัด   ดังนี้ 

 

คำเตือน:  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กำหนดไว้ในแบบคำขอกู้  
ด้วยลายมือของตนเองและหากผิดนัดการส่งชำระหนี้จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนสำหรับปีนั้นทั้งหมด 



คำยินยอมของคู่สมรสผู้กู้ :  
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสกู้เงินจากสหกรณ์ได้ 

 

     ..............................................................   คู่สมรส 
    (..........…….………….………………...............) 
 
    …....……......…….……..……………...............   พยาน 
    (........................…………………..……..........) 
    เลขที่สมาชิก............................... 

-2- 
 

              4.1   ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ดำเนินการส่ง
หักเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  พ.ศ.2565    ตามจำนวนเงินงวดชำระหนี้   ตามข้อ  2   เพ่ือส่ง
ชำระต่อสหกรณ์ฯโดยหัก ณ  ที่จ่ายของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หรือในบัญชีเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนของข้าพเจ้า
โอนเข้า  

   4.2    การคิดดอกเบี้ย   คิดเป็นรายวันตามเงินต้นคงเหลือ    ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์
ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  แจ้งให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
             4.3    ถ้าประสงค์จะขอลาออก   หรือย้ายราชการ  หรืองานประจำตามข้อบังคับสหกรณ์  จะแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ  และจะจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชำระหนี้
ให้เสร็จตามที่กล่าวข้างต้น  เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือนค่าจ้าง   เงินสะสม   บำเหน็จ   บำนาญ   เงินทุนเลี้ยงชีพ
หรือเงินอ่ืนใด  ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินดังกล่าว  หักเงินชำระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชำระหนี้ต่อสหกรณ์  ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
     ข้อ  5.   หากไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ ให้สหกรณ์ฯหรือผู้ได้รับมอบหมายทำการแทนสหกรณ์ติดต่อ  
นาย/นาง/นางสาว..................................................(บุคคลอ่ืนที่ไม่ใช่ผู้ค้ำประกัน) บ้านเลขที่..................หมู่ที่.............. 
ซอย/ถนน...........  ตำบล........................ อำเภอ............................  จังหวัด..................... รหัสไปรษณีย์.....................  
เบอร์โทรมือถือ..................................  เบอร์โทรบ้าน..................................  เบอร์โทรสำนกังาน........... ...................... 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น.......................................... กับข้าพเจ้า 

ข้อ  6.   กรณีท่ีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ดำเนินคดีตามกฎหมาย        
ต่อไปข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน 

 
 

 
 
 
 

                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………………………..…………...ผู้กู ้
(……………………………….………...) 

 
ลงชื่อ………….…..…….........………....….พยาน 

(……………………………….………...) 
เลขที่สมาชิก ............................. 
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(สำหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์) 
จำนวนเงินกู้.........................................บาท 

เงินได้รายเดือน จำกัดวงเงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม  
พ.ศ.2565 

วงเงินกู้ 

 
 

200,000.00 (สองแสนบาทถ้วน)  

     หมายเหตุ     1. ผู้ขอกู้ผิดนัด/ค้างส่งชำระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน..................................................... 
             2. อื่นๆตามประกาศเงื่อนไข............................................................................... .............................. 

        ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
           (..............................................) 
                                ลงชื่อ...................................................หัวหน้าฝ่ายสินเชือ่ 
                                                        (.............................................) 
            ลงชื่อ...................................................ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ 
                                                      (...............................................) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้  เห็นควร       อนุมัติ          ไม่อนุมัติ   เนื่องจาก.......................................... 
 
ลงชื่อ...................................................กรรมการเงินกู้ 
         (นายจักรพงษ์   เจริญพร) 

  ลงชื่อ...................................................กรรมการเงินกู้ 
            (นางรัตติกร    ภิรมย์ตระกูล) 
 
 

ลงชื่อ...................................................กรรมการเงินกู้ 
           (นายวรเชษฐ์  บุญยง) 
 

 ลงชื่อ......................................กรรมการและเลขานุการเงินกู้ 
        (นายทรงไทย  ปิยโชติสกุลชัย) 

                                      ลงชื่อ...................................................ประธานกรรมการเงินกู้ 
                                                 ( นายสมชาย   มรรคผล) 

 
 ข้าพเจ้า.......................................................................ได้รับเงินกู้  จำนวน........... ....................................บาท
(.........................................................................) เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ณ  วันที่  ........../ ............. /.............. 
 
         ลงชื่อ...............................................................ผู้รับเงิน 
                (...........................................................)  

                  จ่ายเงินถูกต้องแล้ว   
        ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 

                                     ( นางสาวพฤกษา   ชูบุตร ) 
 



 
                                                         สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 
                       2/2   ซอยศรีสุข   ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์   
             จังหวัดสุรินทร์   32000 

สัญญาค้ำประกันเงินกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม  พ.ศ.2565 
 

  ข้าพเจ้านาย/นาง/น.ส. ………………….……………………………………..…. ขอเข้าเป็นผู้ค้ำประกันการกู้ยืมเงินของ  
(ชื่อผู้กู้)นาย/นาง/น.ส................................................... เลขที่สมาชิก…...…........สังกัด......…...………..........................
ซึ่งได้ขอกู้เงินกูส้ามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  พ.ศ.2565  จำนวน……........... บาท(……………………………............…) 
ดังต่อไปนี้ 
        ข้อ  1.  ตามท่ี.................................................................... สมาชิกสหกรณ์ผู้กู้  ได้กู้เงินจากสหกรณ์ ตามคำขอกู้
และสัญญากู้เงินสามัญเพ่ือประกอบอาชีพเสริม  พ.ศ.2565  ที่..................................... ลงวันที่………......................
นำไปใช้เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกให้มีรายได้เพ่ิมโดยการประกอบอาชีพเสริม 
                  ข้าพเจ้ายอมเข้าค้ำประกันการชำระหนี้ของผู้กู้   โดยขอสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
หรือผู้กู้ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ยืมเงิน   และเรียกให้ผู้กู้ชำระหนี้หรือมีกรณีอ่ืนใด 
อันกระทำให้สหกรณ์ผู้ให้กู้ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวแล้วก็ดี   หรือไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ค้ำประกัน
ยอมรับผิดชำระต้นเงินที่ผู้กู้ค้างชำระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งลูกหนี้ค้างชำระตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใดๆ  ทั้งสิ้น ตามสัญญากู้ยืมเงินดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะ
ได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน 
   ข้อ  2.  กรณีผู้กู้ไม่ชำระหนี้ และหรือผิดนัดชำระหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินที่กล่าวข้างต้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผู้
กู้ล้มละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือไม่
ปรากฏว่าไปอยู่แห่งใดในราชอาณาจักร หรือมีกรณีอ่ืนใดอันกระทำให้สหกรณ์ไม่ได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้ท่ีกล่าวแล้ว 
ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค้ำประกันชำระหนี้ตามสัญญากู้นั้นได้ทันที 
   ข้อ  3.  การค้ำประกันหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวนี้ย่อมผูกพันผู้ค้ำประกันอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันขอยืนยันว่าผู้กู้  
ไม่เป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเข้าทำสัญญาที่กล่าวแล้วด้วยความสำคัญผิดอย่างใด ๆ 
   ข้อ  4.  ผู้ค้ำประกันสัญญาว่า  ถ้าผู้ค้ำประกันย้ายถิ่นฐานที่อยู่จากภูมิลำเนาดังกล่าวข้างต้นในสัญญานี้   ผู้ค้ำ
ประกันมีหน้าที่แจ้งให้สหกรณ์ทราบโดยทันที มิฉะนั้น ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดในความเสียหายที่สหกรณ์ได้รับเป็น
พฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย 
   ข้อ  5.  หากผู้ค้ำประกันพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม  ผู้ค้ำประกันยังคงผูกพัน
ต่อหนี้ค้างชำระแก่สหกรณ์ ไปจนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้โดยสิ้นเชิง ครบถ้วน 
   ข้อ  6.  ในการชำระหนี้แทนผู้กู้นั้น   ผู้ค้ำประกันยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา  หรือหัวหน้าหน่วยงานของส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญ บำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ที่ถึงกำหนดจ่ายให้แก่ผู้ค้ำประกัน  เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์  
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ให้แก่สหกรณ ์ตามจำนวนที่สหกรณ์ ได้แจ้งให้หักตามภาระผูกพันที่ผู้ค้ำประกันมีอยู่กับสหกรณ์ ทั้งนี้จนกว่าภาระผูกพัน
ในฐานะผู้ค้ำประกันนั้นจะหมดสิ้นไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  เป็น
ลำดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่ข้าพเจ้าต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมาย ว่าด้วย
การประกันสังคม เป็นประจำทุกเดือน การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้ค้ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้
ความยินยอมเป็นหนังสือ 
 ข้อ  7.   เงินค่าหุ้น เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผู้ค้ำประกันจะได้รับจาก
สหกรณ์ตามข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากการประกันชีวิตที่ผู้ค้ำประกันตกลงไว้กับผู้เอาประกัน 
ให้สหกรณ์นำไปหักชำระหนี้ตามสัญญาค้ำประกันนี้ได้ 
 ข้อ  8.  ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินฝาก หรือเงินอ่ืนใดจาก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐาน เมื่อผู้ค้ำประกันถึงแก่ความตายนั้น ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอน ประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลังจากท่ีผู้
ค้ำประกันจะทำสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาค้ำประกันฉบับนี้แต่ประการใด โดยให้
ผู้รับโอนประโยชน์ชำระหนี้ตามสัญญานี้ให้ ครบถ้วนก่อน  
               ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้ำประกันนี้แล้ว   จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้า
พยานในสัญญาค้ำประกันฉบับนี้ 
ชื่อ สังกัด ผู้ค้ำประกัน– ลงลายมือชื่อ คำยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน พยาน 
 

1. ข้าพเจ้า........................................................ 
อายุ..........ปี  ตำแหน่ง...................................... 
สังกัด (ที่รับเงินเดือน).....................................                       
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง.............................. บาท  
โทรศัพท์.........................เลขที่สมาชิก.............. 
  
ลงชื่อ ........................................... ผู้ค้ำประกัน 

       (………….............………………) 

 

ข้าพเจ้า.........................................                
คู่สมรสของ ..................................       
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า 
ค้ำประกันเงินกู้สามัญเพ่ือประกอบ
อาชีพเสริม พ.ศ. 2565 ได้  
 

ลงชื่อ................................ คู่สมรส 

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

 
พยาน............................... 
(........................................) 
เลขที่สมาชิก..................... 

คำเตือนสำหรับผู้ค้ำประกัน 
ก่อนลงนามในสัญญาค้ำประกันต้องอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้
ค้ำประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนจะทำสัญญาค้ำประกันการที่ผู้ค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำ
ประกันฉบับนี้ จะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณ์ผู้ให้กู้ในสาระสำคัญ ดังนี้                                                                                                         
*** ผู้ค้ำประกันจะต้องรับผิดชอบเมื่อผู้กู้ผิดนัดชำระหนี้ และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืนๆหากมีด้วย 
หมายเหตุ 
1.  โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทุกข้อความ                 3.   การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่าและลงลายมือช่ือกำกับ 
2.  ห้ามใช้น้ำยาลบคำผดิ  ยางลบขูดลบโดยเด็ดขาด        4.   ผู้ค้ำประกันลงนามเป็นพยานไมไ่ด ้



บันทึกเสนอแผนประกอบบอาชีพเสริม   

ตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ฯ 

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

1. ผู้เสนอโครงการ  ชื่อ/สกุล..............................................................................เลขที่สมาชิก..................... 
2. ชื่อโครงการ/กิจกรรม.............................................................................. ................................................ 
3. ประเภทกิจการ         ผลิต               ค้าส่ง                ค้าปลีก           บริการ           อ่ืนๆ......  
4. สถานที่ประกอบการ          เป็นของตนเอง (แบบเอกสารสิทธิ์)           เช่า  เดือนละ................บาท 
5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

............................................................................... .................................................................................

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... . 
6. งบประมาณการประกอบอาชีพเสริม 

6.1 ขอกู้เพ่ือประกอบอาชีพเสริม จากสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุฯ    จำนวน...................................บาท 
6.2 งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ         จำนวน...................................บาท 

               รวมจำนวน....................................บาท 
7. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

ที ่ รายการ ราคา จำนวน หมายเหตุ 
     
     
     
     
 รวมท้ังสิ้น    

 

8. ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
8.1.......................................................... ......................................................... ....................................... 
8.2.......................................................... ................................................................................................  

 
 

        

ลงช่ือ....................................................ผูเ้สนอโครงการ 

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

สมาชิกเลขท่ี................................................ 

เบอร์ติดต่อ.................................................. 
 

 

 
ลงช่ือ....................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

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

               กรรมการเขต 

 

 

ลงช่ือ....................................................ผู้อนุมตัิโครงการ 

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

ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ 

 

 




