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เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จ ากัด 
 

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) .........................................................................................................................................  

เลขประจ าตวัประชาชน  ----  

เกิดวนัท่ี ........... เดือน...................... พ.ศ. .........  อาย ุ ............... ปี   สถานภาพ    โสด     สมรส   หย่า   หม้าย 
ท่ีอยู่เลขท่ี.............................. ซอย.......................................... ถนน....................................... ต าบล / แขวง............................................ 
อ าเภอ / เขต ............................. จงัหวดั............................. รหสัไปรษณีย์ .................. เบอร์โทรศพัท์(ท่ีตดิตอ่ได้)....................... 

 ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญาเรียกว่า “ผู้กู้” ท าสญัญานีไ้ว้ให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ จ ากดั ซึง่ตอ่ไปนีใ้นสญัญา
เรียกวา่  “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานแหง่การกู้ เงิน ดงัมีข้อความดงัตอ่ไปนี  ้

ข้อ 1.  ข้าพเจ้าเป็นพนกังานของ บริษัท............................................................................รหสัพนกังาน............................ 
ตัง้อยู่เลขท่ี............................. ซอย................................. ถนน............................................. ต าบล / แขวง...................................................       
อ าเภอ / เขต .................................................................. จงัหวดั.......................................... รหสัไปรษณีย์...................................................            
โทรศพัท์........................................................  โทรสาร........................................ E-mail .............................................................. 
ประเภทพนกังาน   รายวนั     รายเดือน     วนัท่ีเข้าท างาน วนัท่ี.......... เดือน .............................. พ.ศ. ................... 
ต าแหน่งปัจจุบนั ...........................................................................   ระดบั    กรรมการ        พนกังาน 
ฝ่าย / แผนก.................................................................................. รายได้สุทธิเดือน ละ ............................................... บาท  

ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกู้ เงินจากสหกรณ์ฯ    จ านวน  ................................... บาท ( ......................... .................................... )                           
ผ่อนช าระจ านวน  .................. งวด โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ     ใช้จ่ายส่วนตวั    รักษาพยาบาล     การศกึษา    ซอ่มแซมบ้านพกัอาศยั          

ข้อ 3.  เพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัติามสญัญานี ้ผู้กู้ มีหุ้นและ/หรือเงินฝากในสหกรณ์ดงันี ้
3.1 มลูคา่หุ้น ณ วนัท่ี .................................... จ านวนหุ้น .................................... หุ้น เป็นเงิน ................................ บาท                         

และข้าพเจ้าส่งหุ้นรายเดือนอยู่ในอตัราเดือนละ.................................................................. บาท 
3.2 เงินฝากสิน้สดุ ณ วนัท่ี .........................................................   มลูคา่รวม  ........................................................ บาท  
3.3  โฉนดท่ี............................................................................................................................. .............................                                                                                                        
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงช าระดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์ฯ ในอตัราร้อยละ ..................... ตอ่ปี ( ตามอตัราท่ีระบไุว้ในประกาศของ 

สหกรณ์ฯ ) ทัง้นีห้ากสหกรณ์ฯ ประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีสหกรณ์ฯ ประกาศใช้เป็นการทัว่ไป ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ น าอตัรา
ดอกเบีย้ท่ีประกาศเปล่ียนแปลงนัน้มาเป็นฐานในการคดิอตัราดอกเบีย้ตามสญัญาฉบบันีไ้ด้ทนัทีหากข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนีใ้นคราวใดหรือกรณีใดๆ 
ก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมช าระดอกเบีย้ในกรณีผิดนดัช าระหนีต้ามประกาศของสหกรณ์ฯ โดยค านวณจากเงินต้นและดอกเบีย้ท่ีค้างช าระ นบัตัง้แตว่ัน
ผิดนดัช าระหนีจ้นถงึวนัท่ีข้าพเจ้าช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์ฯ จนครบถ้วนอีกส่วนหนึง่ด้วย 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงัคบับญัชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้ จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหกัเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพ่ือช าระ หนีต้้น
เงินกู้พร้อมดอกเบีย้แก่สหกรณ์ฯ 

ข้อ 6. กรณีท่ีข้าพเจ้า……………….……(Rev.1-3-61) 



                                                                                                   รหสัสงักดั  --- 

                                             เลขสมาชิก   .....................................................       
                                                                                            สญัญาเลขท่ี   ....................................................  

  เลขท่ีใบค าขอ   ..................................................            
 

 
ข้อ 6. กรณีท่ีข้าพเจ้ามีความประสงค์จะช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ น าเงินดงักล่าวไปช าระดอกเบีย้ท่ีเกิดขึน้

ก่อน ส่วนท่ีเหลือน าไปช าระหนีเ้งินกู้  ทัง้นีข้้าพเจ้ายงัคงมีหน้าท่ีท่ีจะต้องช าระเงินต้นท่ีเหลือพร้อมด้วยดอกเบีย้ตามจ านวนและก าหนดเวลาท่ีระบุไว้
ตามสญัญานี ้

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าปฏิบตัิผิดระเบียบของสหกรณ์ฯ อันเก่ียวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ถือวา่ เงินกู้ นีเ้ป็นอนัถงึก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิง พร้อมทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค านงึถงึก าหนดระยะเวลาท่ีให้ไว้  

ข้อ 8. กรณีท่ีข้าพเจ้าจะขอโอนหรือย้ายหรือออกจากบริษัทหรือกรณีใดๆ ท่ีท าให้ข้าพเจ้าต้องขาดจากสมาชิกภาพ ตามข้อบงัคับของ
สหกรณ์ฯ  ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจะด าเนินการเพ่ือช าระหนีท่ี้มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้ เสร็จสิน้เสียก่อน  หากข้าพเจ้าไม่
ด าเนินการตามวรรคก่อนและ/หรือผิดนดัช าระหนีไ้ม่วา่กรณีใดๆ ข้าพเจ้า ยินยอมให้สหกรณ์ฯ แจ้งไปยงับริษัทต้นสงักดัหรือเจ้าหน้าท่ี  ผู้ จ่ายเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า เพ่ือหกัเงินดงักล่าวช าระหนีแ้ก่
สหกรณ์ฯ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ หกัเงินคา่หุ้น เงินฝากและเงินอ่ืนใด ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากสหกรณ์ฯ  เพ่ือช าระหนีส้ินซึง่ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ 
ให้เสร็จสิน้ 

ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ได้หกัเงินของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนีต้ามวรรคก่อนแล้ว ปรากฏว่ายงัไม่เพียงพอต่อหนีท่ี้ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้า
ตกลงจะช าระหนีส้่วนท่ีเหลือทัง้หมดท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์จนครบถ้วน และหากข้าพเจ้าไม่ด าเนินการดงันัน้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ด าเนินก าร
ฟ้องร้องคดีตอ่ข้าพเจ้าตามกฎหมาย 

ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ ท่ีเก่ียวข้องแล้ว และขอถือวา่เป็นส่วนหนึง่ของสญัญานี  ้
ข้อ 10. เม่ือสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินกู้ ให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยการโอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารท่ีรับโอนเงินได้รายเดือน หรือบัญชีเงิน

ฝากสหกรณ์ฯ ท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งตอ่สหกรณ์ฯ ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดงักล่าวไปครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าเอกสารการโอนเงินเป็นหลกัฐาน
การรับเงินของข้าพเจ้าและส่วนหนึง่ของสญัญานี ้ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการนีท้ัง้สิน้ 

ข้อ 11. เม่ือมีเหตกุารณ์ใดเหตกุารณ์หนึง่ตอ่ไปนี ้ 
 11.1 เม่ือผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่วา่เพราะเหตใุดๆ 
 11.2 เม่ือสหกรณ์เห็นว่า หลกัประกนัส าหรับเงินกู้บกพร่อง และผู้กู้มิได้จดัการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ให้ถูกต้องครบถ้วน
ตามเดมิภายในระยะเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 11.3 เม่ือค้างส่งเงินงวดช าระหนี ้เป็นเวลา 2 เดือนตดิต่อกนั หรือผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนีด้งัว่านัน้ถงึ 3 คราว ส าหรับ
เงินกู้รายหนึง่ๆ  
 11.4 เม่ือผู้กู้ปฏิบตัผิิดสญัญาฉบบันีไ้ม่ว่าข้อหนึง่ข้อใด รวมทัง้ข้อก าหนดและระเบียบของสหกรณ์ฯ 

  ในกรณีท่ีมีเหตดุงักล่าวเกิดขึน้ ให้ถือว่าเงินกู้ประเภทใดๆ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิน้เชิงพร้อมดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพักค านึงถึง
ก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ และให้คณะกรรมการของสหกรณ์ด าเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชกัช้าและมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได้ทนัที และผู้กู้ตกลงช าร ะ
ดอกเบีย้ให้แก่สหกรณ์จากจ านวนหนีท่ี้ค้างช าระตามสญัญานี ้ นบัตัง้แต่วนัท่ีหนีด้งักล่าวถึงก าหนดช าระ ในอตัราดอกเบีย้สูงสุดกรณีผิดนดัช าระหนี ้
ท่ีสหกรณ์ประกาศใช้เป็นการทัว่ไปในขณะนัน้ โดยสหกรณ์จะแจ้งการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้แก่ผู้กู้ภายในเวลาอนัสมควร 

ข้อ 12. ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ส่งหนงัหนงัสือแจ้งหรือบอกกล่าวในเร่ืองใดๆ ท่ีเก่ียวกบัการกู้ ยืมเงินตามสญัญานีห้รือตามกฎหมาย หากได้ส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ทางโทรสาร ทางอีเมลล์ หรือด้วยวิธีการใดมายังข้าพเจ้าตามท่ีอยู่ของข้าพเจ้าหรือบริษัทต้นสังกัดของข้าพ เจ้าท่ี
กล่าวในตอนต้นของสัญญานี ้หรือสถานท่ีท่ีข้าพเจ้าแจ้งแก่สหกรณ์ฯ ทราบในภายหลัง ให้ถือว่าสหกร ณ์ฯ ได้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือแก่
ข้าพเจ้าโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

ข้อ 13. ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหวา่งถกูฟ้องคดีล้มละลายหรือพิทกัษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่อย่างใด และขอรับรองว่าข้อความท่ี
ข้าพเจ้าได้ระบใุนค าขอกู้นัน้มีความเป็นจริงทกุประการ 

                                                                                                          
หนงัสือกู้ นี.้.......................................... (Rev.1-3-61) 



                                                                                                   รหสัสงักดั  --- 

                                             เลขสมาชิก   .....................................................       
                                                                                            สญัญาเลขท่ี   ....................................................  

  เลขท่ีใบค าขอ   ..................................................            
 

 
หนงัสือกู้ นีท้ าไว้ ณ วนัท่ีซึง่ระบขุ้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าพยาน รวมจ านวน 2 ฉบบั มีข้อความตรงกนัเก็บไว้

ท่ีสหกรณ์ฯ หนึง่ฉบบั ข้าพเจ้าเก็บไว้หนึง่ฉบบั  
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ลายเซน็ต์ของผู้ลงนามในสญัญา และเอกสารประกอบการกู้ เงินทกุฉบบั เป็นลายเซน็ต์ของผู้ลงนามจริง 
 
เอกสารประกอบการกู้ประเภทต่างๆ 
 
                                                                                             ลงช่ือ .................................................................. ผู้ขอกู้  
 

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

 
                                                                                                    ลงช่ือ .................................................................. เจ้าหน้าท่ีฝ่ายสินเช่ือ                                                          

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

1. ขอรับรองวา่ผู้กู้ เป็นพนกังานในสงักดัและมีความประพฤตเิรียบร้อย           สหกรณ์ออมทรัพย์เพ่ือพนกังานเครือสหพฒัน์ จ ากดั   
2. เงินเดือนเฉล่ียตามท่ีระบใุนสญัญาถกูต้องเป็นจริง                                    อนมุตั ิ  ไม่อนมุตั ิตัง้แตว่นัท่ี.................................... 

 
 ลงช่ือ .................................................................. ผู้ รับรองฝ่ายบคุคล     ลงช่ือ ............................................................... ประธานกลุ่ม 
       ( ..................................................................... )                                      ( .................................................................... )  
       ต าแหน่ง .............................................................                               
                                                                                                                ลงช่ือ ............................................................... ผู้อนมุตั ิ     
                                                                                                                      ( .................................................................... )                        

 (Rev.1-3-61) 

1.  เอกสารประกอบทั่วไป 
    1.1  ส าเนาบตัรประชาชน  
    1.2  ส าเนาสลิปเงินเดือนเดือนปัจจบุนั 
    1.3  ส าเนาสมดุเงินฝากธนาคาร 
    1.4  ใบเสร็จรับเงินงวดสดุท้าย 

2. เอกสารประกอบเงนิกู้เฉพาะประเภท 
    2.1 เพื่อการรักษาพยาบาล 
          2.1.1 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจ าตวัผู้ เข้า
รักษาพยาบาล 
          2.1.2 หลกัฐานที่เก่ียวกบัคา่ใช้จา่ยในการรักษาพยาบาล 
หรือส าเนาใบเสร็จรับเงิน 
    2.2 เพื่อศกึษา 
           2.2.1 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรประจ าตวัผู้ รับการศกึษา 
           2.2.2 หลกัฐานคา่ใช้จา่ยในการศกึษา ตา่งๆ  หรือใบเสร็จรับเงิน 
           2.2.3 วงเงินกู้ที่ให้ไมเ่กินคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง  
     2.3 เพ่ือซอ่มแซ่มบ้านพกัอาศยั 
           2.3.1. หลกัฐานที่เก่ียวกบัการซอ่มแซม่บ้าน เชน่ รูปถ่ายก่อน
และหลงัซอ่มแซม 
           2.3.2  สญัญาวา่จ้างหรือหลกัฐานคา่ใช้จา่ยตา่งๆ 


