
เอกสารประกอบการกู้เงินเพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต  
 
            ไม่ครบ            ครบ        ถูกต้อง 
ผู้กู้ 

สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้                                                                                                                       
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สาํเนาสัญญาจา้ง(พนกังานของรัฐ) 

สาํเนาใบเปล่ียนแปลง ช่ือ – สกุล (ถา้มี)                                                                  

สาํเนาหนา้แรกบญัชี ธ.ไทยพาณิชย ์                                                                 

อ่ืน ๆ                                                                                                   
 
        

ผู้คํา้ประกนั 

สาํเนาบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนบา้น                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนสมรส                                                                                                                    

สาํเนาสัญญาจา้ง(พนกังานของรัฐ) 

สาํเนาใบเปล่ียนแปลง ช่ือ – สกลุ (ถา้มี)                                                                  

อ่ืน ๆ                                                                                                                        
 
                               
 

ลงช่ือ................................................................(เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจรับเอกสาร) 
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คําขอกู้ และหนังสือสัญญาเงินกู้เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต  

วนัท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. …………….. 

ขา้พเจา้ …………………………………..…………………..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั 

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี …….……..  เกิดวนัท่ี ............ เดือน ................................ พ..ศ......................ตาํแหน่ง ……..………….……. 

หน่วยงาน ……………………………… คณะ .......................................บตัรประจาํตวัประชาชน เลขท่ี …………..………………. 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี …..…ถนน …………… ตาํบล ………..…..……… อาํเภอ ………..……….. จงัหวดั ………………….… 

หมายเลขโทรศพัท์ ....................................... ขอทาํหนังสือสัญญากูใ้ห้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น  จาํกดั  ซ่ึง

ต่อไปในหนงัสือสัญญากูน้ี้จะใชค้าํว่า สหกรณ์  เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต จาํนวน …………………...…… บาท (………………....………………) เพ่ือนาํไปใชใ้นการ

ดงัต่อไปน้ี ………………...…………………...…………………...………………..…………………...… 

ขอ้  2. ขา้พเจา้สัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู ้เป็นเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนังวดละ……….…...……… บาท 

อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามอตัราท่ีสหกรณ์กาํหนด ภายในระยะเวลา..…….……….……….งวด (ชาํระเสร็จส้ินภายใน 72 เดือน) และ  ยินยอมให้หกัเงินตน้

พร้อมดอกเบ้ีย โดยงวดแรกชาํระภายในส้ินเดือน ……..……………….พ.ศ....……..………. เป็นตน้ไป  

ขอ้  3.  เมื่อขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้ ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ดงัน้ี 

3.1 ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีการเงิน จ่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ท่ีไดห้กัเงินไดร้ายเดือนตาม   จาํนวนงวดชาํระหน้ี

ขอ้ 2 เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ฯ 

3.2 ขา้พเจา้ยินยอมปฏิบติัหรือผกูพนักบัสหกรณ์ ในกรณีใดๆ ท่ีกล่าวไวใ้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั ว่า

ดว้ย การใหเ้งินกูฉ้บบัท่ีถือใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั ขา้พเจา้มีความเขา้ใจและยินดีปฏิบติัตามทุกประการ 

3.3 ถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํจะแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจะชาํระหน้ี ซ่ึงมีอยู่

ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่ชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เมื่อขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน ค่าจา้งเงินสะสม เบ้ียหวดั  บาํเหน็จ 

บาํนาญ เงินทุน เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใด ในหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดั  ผูจ่้ายเงินให้แก่ขา้พเจ้า ขา้พเจ้ายินยอมให้เจา้หนา้ท่ี

ผูรั้บผิดชอบจ่ายเงินดงักล่าว  หกัเงินชาํระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียท่ีคา้งจ่ายให้กบัสหกรณ์ จนเสร็จส้ินก่อนได ้

3.4  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ ปรับเปลี่ยนอตัราดอกเบ้ียเงินกูต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม และหากในกรณีท่ีเงินเดือนของขา้พเจา้ 

เหลือสุทธิไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย การหักเงินเดือน เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ   เพ่ือชาํระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่สวสัดิการภายใน

ส่วนราชการ และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งส่งหักชาํระหน้ีรายเดือน ประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได ้

เพ่ือให้เงินเดือนสุทธิเหลือเป็นไปตามเง่ือนไขในระเบียบดงักล่าว ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งได้รับ ความยินยอม จากขา้พเจา้ ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินหัก

ชาํระหน้ีดงักล่าวอาจมีผลให้เป็นการขยายระยะเวลาชาํระหน้ี โดยให้ถือว่าขา้พเจา้รับทราบ และยินยอมชาํระหน้ีตามจาํนวนและระยะเวลาท่ีเปลี่ยนแปลง

ใหม่นั้นด้วย และขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ขอและตรวจสอบสถานภาพด้านการเงินของข้าพเจ้าจากสถาบันการเงิน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาให้กูไ้ด ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้s 

3.5 สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินในการผ่อนชาํระหน้ี หรือจาํนวนงวดในการส่งชาํระหน้ี เพ่ือให้เป็นไปตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย การหกัเงินเดือน เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เพ่ือชาํระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการ และสหกรณ์ 

พ.ศ. 2551 โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้สัญญากูโ้ดยตลอดแลว้ เขา้ใจดีจึงลงลายมือช่ือผูกู้ไ้วเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

                   …………………………………… ผูกู้ ้                                               …………………………………… คู่สมรสผูใ้หค้าํยินยอม 

                  (…………………………………...)                                             (…………………………………..) 

 

 …………………………………… พยาน                               …………………………………… พยาน 

  (…………………………………...)                            (…………………………………..) 

  สัญญาเงินกูเ้ลขท่ี………../……… 
  วนัท่ี…………………………….. 
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รายการต่อไปนีเ้จ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ เป็นผู้กรอก 

รายละเอียดและสิทธกิารกู้เงินพฒันาคุณภาพชีวิต 

เงินได้รายเดือน 

(บาท) 

จํากัดสิทธิวงเงินกู้ 

(บาท) 

หักต้นเงินกู้คงเหลือ  ยอดรับเงินสุทธิ 

 หนี้เงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต 

ฉุกเฉิน 

 

 

    

 

 

    

หมายเหตุ  (1) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ีหรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่   เคย     ไม่เคย 

        (2) คาํช้ีแจงอ่ืนๆ ....................................................................................................................................................... 

 

 

        ...................................................  เจา้หนา้ท่ี 

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

 

ความเห็นของผูช่้วยผูจ้ดัการฝ่ายสินเช่ือ.............................................................................................................................. 

             

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

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

 

ความเห็นของผูจ้ดัการ......................................................................................................................................................... 

             

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

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

 

     บันทึกการวินิจฉัย 

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

มีมติอนุมติัวงเงินกู ้      .................................................................... บาท 

หกั หน้ีสินเดิม .................................................................... บาท 

คงเหลือจ่ายจริง .................................................................... บาท 

ลงช่ือ  .................................................................... กรรมการเงินกู ้

 

 

ขา้พเจา้ (   ) นาย   (   )นาง  (   ) นางสาว ........................................................................ เลขท่ีสมาชิก ................................. 

บตัรประจาํตวัเลขท่ี ..................................................................................... ออกให้โดย ...................................................................

เม่ือวนัท่ี ............ เดือน ............................ พ.ศ. .................... หมดอายวุนัท่ี ............. เดือน ........................... พ.ศ. ............................  

ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน ....................................................... บาท (..........................................................) ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้  

ณ วนัท่ี .................. เดือน ............................. พ.ศ. ............................... 
 

 
 

ลงช่ือ .................................................................. ผูรั้บเงิน  ลงช่ือ .......................................................... ผูจ่้ายเงิน 

 

 (ต้องลงลายมือช่ือผู้รับเงินต่อเจ้าหน้าท่ี) 
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หนังสือสัญญาคํา้ประกนั สําหรับเงินกู้เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิต 

ท่ี ................................/................................ 

ช่ือผูค้ ํ้าประกนั  ............................................................................................. 

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

  

ขา้พเจา้..........................................................................เลขสมาชิก.....................  เกิดวนัท่ี ....................................................... 

สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง...................................................... 

กอง / คณะ ......................................................................................สังกดั มหาวิทยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น ขอทาํหนงัสือ  คํ้าประกนัให้ไว้

ต่อสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ตามท่ี นาย/นาง/นางสาว.................................................................................ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ ตามหนังสือกู ้สําหรับเงินกูเ้พ่ือพฒันา

คุณภาพชีวิต เลขท่ี ........................................................ วนัท่ี ............................................. นั้น ขา้พเจา้ยินยอม     คํ้าประกนัการกูเ้งินเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต

ของผูกู้ด้งักล่าวในวงเงินจาํนวนไม่เกิน ............................... บาท โดยคํ้าประกนัตลอดระยะเวลาการผอ่นชาํระหน้ีของผูกู้จ้าํนวน .................. งวด 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาํหนด ตามท่ีกล่าวไวใ้น

หนงัสือกูน้ั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมคํ้าประกนัการปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ทุกประการ 

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีสหกรณ์ยอมผอ่นเวลาส่งเงินงวดชาํระหน้ีตามท่ีกาํหนดไวน้ั้นให้แก่ผูกู้ ้ขา้พเจา้ถือว่าการผอ่นเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงคข์อง

ขา้พเจา้ดว้ย จึงให้ถือว่าขา้พเจา้ตกลงในการผอ่นเวลานั้นๆ ดว้ยทุกคร้ัง  

หากมีกรณีท่ีเงินเดือนของผูกู้เ้หลือสุทธิไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย การหกัเงินเดือน เงินบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เพ่ือ

ชาํระหน้ีเงินกู้ให้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการ และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ขา้พเจา้รับทราบและยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปล่ียนจาํนวนเงินท่ีจะตอ้งส่งหัก

ชาํระหน้ีรายเดือนตามสัญญากู ้เพ่ือให้เงินเดือนสุทธิเหลือเป็นไปตามเง่ือนไขในระเบียบดงักล่าว โดยถือว่าเป็นการผอ่นเวลาให้แก่ผูกู้ ้และขา้พเจา้ยินยอมใน

การดาํเนินการดงักล่าวดว้ยทุกประการ 

ขอ้ 4. เม่ือปรากฏว่าผูกู้ไ้ม่ชาํระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้คํ้าประกนัไวใ้ห้แก่สหกรณ์ตามขอ้ผกูพนั ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆ และสหกรณ์ไดแ้จง้ความ

นั้นให้ขา้พเจา้ทราบ ขา้พเจา้ยอมรับผิดชาํระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ท้นัที ในจาํนวนหน้ีท่ียงัคา้งชาํระทั้งหมดในส่วนท่ีขา้พเจา้ตอ้งรับผิดตามสัญญากูน้ี้ 

หากสหกรณ์ไดบ้อกกล่าวให้ขา้พเจา้ชาํระหน้ีแลว้ ขา้พเจา้มิไดช้าํระ ขา้พเจา้ยินยอมให้ฟ้องร้องดาํเนินคดีไดท้นัที โดยยินยอมรับผิดในดอกเบ้ีย ค่าสินไหม

ทดแทนและค่าภาระติดพนั อนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่า การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ีไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการคํ้า

ประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้คํ้าประกนัไวจ้ะไดจ้ดัให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 6. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยินยอม และขอร้องให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือน

ของขา้พเจา้ เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์ โปรดหกัจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ี ซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์ จากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เม่ือจ่าย เพ่ือส่ง

ต่อสหกรณ์ดว้ย  

หนงัสือคํ้าประกนัน้ีทาํไว ้ณ วนัท่ีซ่ึงระบุขา้งตน้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 
………………………………..…..…….. ผูค้ ํ้าประกนั         ........………….……………………. คู่สมรสผูใ้หค้วามยนิยอม  

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

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

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

เลขท่ีสัญญา ............................................ 

ช่ือผูกู้ ้..................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ............................... 

 

คณะ ............................................................... 

กอง ................................................................ 



      

 

คำเตือนสำหรับผูค้ำประกัน 
 

 กอนท่ีจะลงนามในสัญญาค้ำประกัน ผูค้ำประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ำประกันใหเขาใจโดยชัดเจน 

หากผูค้ำประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทำหนังสือค้ำประกัน 

 การท่ีผูค้ำประกันลงนามในสัญญาค้ำประกันกับสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด ผูใหกู เพ่ือค้ำประกันหน้ีตาม

สัญญากูเงินประเภท...................................สัญญาเลขท่ี...........................................ลงวันท่ี.........................................................ระหวาง 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จำกัด  กับ (ช่ือผูกู) .................................................................... ผูกู ผูค้ำประกันจะมีความรับ

ผิดตอผูใหกูในสาระสำคัญ ดังน้ี 

 ขอ 1. ผูค้ำประกันตองรับผิดตามท่ีระบุไวในสัญญากูเงิน 

 ขอ 2. ผูค้ำประกันตองรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินท่ีผูกูคางชำระตามสัญญากูเงินและตองรับผิดชดใชดอกเบ้ียหรือคาสินไหม

ทดแทนอ่ืนๆ อีกดวย 

 ขอ 3. ผูค้ำประกันตองรับผิดตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 681* 

 นอกจากท่ีกลาวไวขางตน ผูค้ำประกันยังมีหนาท่ีและความรับผิดตางๆ ตามท่ีระบุไวในสัญญาค้ำประกัน 

 ผูค้ำประกันไดรับทราบคำเตือนน้ีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

             

 ลงช่ือ.............................................. ผูค้ำประกัน               ลงช่ือ....................................................คูสมรสผูค้ำประกันใหความยินยอม           

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

 

 ลงช่ือ...................................................... พยาน             ลงช่ือ................................................... พยาน 

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

 

      ลงช่ือ .........................................................เจาหนาท่ีสหกรณฯ 

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

 

 

*ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 681 อันค้ำประกันนั้นจะมีไดแตเฉพาะเพ่ือหนี้อันสมบูรณ หนี้ในอนาคตหรือหนี้มี

เง่ือนไขจะประกันไวเพ่ือเหตุการณซ่ึงหนี้นั้นอาจเปนผลไดจริงก็ประกันไดแตตองระบุวัตถุประสงคในการกอหนี้รายท่ีค้ำประกัน 

ลักษณะของมูลหนี้ จำนวนเงินสูงสุดท่ีค้ำประกันและระยะเวลาในการกอหนี้ท่ีจะค้ำประกัน เวนแตเปนการค้ำประกันเพ่ือกิจการ

เนื่องกันไปหลายคราวตามมาตรา 699 จะไมระบุระยะเวลาดังกลาวก็ได 
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