
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
ค าขอกู้และสัญญากู้เงนิสามัญ 

 

 
          เขียนท่ี................................................ 
         วนัท่ี.................................................................. 
 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................................เลขที่สมาชิก.................................. 

เลขประจ าตัวประชาชน        อายุ. .. .. .. .. .. .. .. . .. .ปี  ปัจจุบันอยู่ที่ บ้านเลขที่
....................................................................................................................... เป็น  ข้าราชการ  ลกูจ้างประจ า  อ่ืน ๆ ............................................
สงักดั.................................................................................. ต าแหนง่..............................................................................เงินเดือน..................................บาท 
โทร.ส านกังาน.....................................................................โทร.บ้าน............................................................โทร.มือถือ.................................................... 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้ เงินจ านวน...............................................บาท (...............................................................................................) 
โดยมีวตัถปุระสงค์น าเงินกู้ ไปใช้เพ่ือ....................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้ายินยอมรับเงินกู้ตามจ านวนเงินที่สหกรณ์อนุมตัิ และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกัหนีเ้งินกู้ ฉุกเฉิน เงินกู้ สามญั เงินกู้พิเศษ ภาระค า้
ประกนั ดอกเบีย้ค้างช าระ และการสะสมหุ้น ที่ข้าพเจ้าต้องช าระตอ่สหกรณ์ และอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ก่อน และให้สหกรณ์จา่ยเงินกู้สว่นที่เหลือโดยน าฝากเข้าบญัชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ของข้าพเจ้าที่มีอยูต่อ่สหกรณ์ หรือตามที่ระบไุว้ ทัง้นี ้ให้ถือวา่ข้าพเจ้าได้รับจ านวนเงินกู้ดงักลา่วในข้อ 2. ไปครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 4.  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบีย้เงินกู้ตามสญัญานีใ้นอตัราตามประกาศของสหกรณ์ ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ 
ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบ ในกรณีที่เงินกู้ประเภทใดที่ก ำหนดให้มีกำรรำยงำนผลกำรใช้เงินกู้และข้ำพเจ้ำไม่
รำยงำนผลภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปรับเพิ่มดอกเบีย้จำกเดิมเป็นร้อยละ 15 ต่อปี  
 ข้อ 5.  ข้าพเจ้าตกลงช าระเงินต้นและดอกเบีย้แก่สหกรณ์ทกุเดือน โดยเร่ิมช าระงวดแรกภายใน 60 วนันบัจากวนัที่เร่ิมสญัญาเงินกู้  โดยวิธี 

 ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เป็นงวดเทา่กนัทกุ ๆ เดือน ยกเว้นงวดสดุท้าย (คงยอด) จ านวน..................งวด หรือสงูสดุตามท่ีระเบยีบก าหนด 
 ช าระเงินต้นเป็นงวดรายเดือนเทา่กนั พร้อมดอกเบีย้ (คงต้น) จ านวน..............................งวด หรือสงูสดุตามทีร่ะเบียบก าหนด 

 ข้อ 6.  ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้าด าเนินการหักเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินได้อ่ืนใดที่
ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อช าระหนีเ้งินกู้และดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม และคา่ใช้จา่ยอ่ืน ๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ตามกหหมาย 
 ข้อ 7.  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ที่เ ก่ียวข้องกับการกู้ เงินและให้ถือว่าข้อบงัคับและระเบียบดงักล่าว รวมทัง้ข้อบงัคบัและ
ระเบียบที่จะก าหนดขึน้ใหมห่รือแก้ไขเพ่ิมเติมภายหลงัเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้หากข้าพเจ้าปฏิบตัิผิดข้อบงัคบัหรือระเบียบให้ถือวา่ข้าพเจ้าผิดสญัญา 
 ข้อ 8.  กรณีข้าพเจ้าผิดสญัญากู้ เงิน ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ ดงักล่าวคืนได้และให้สหกรณ์มีสิทธิน าเงินค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ ใน
สหกรณ์ทัง้หมด เงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีอยูห่รือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์น ามาช าระหนีต้ามสญัญานีจ้นครบถ้วน 
 ข้อ 9.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดสญัญากู้ เงิน และถกูให้ออกจากสมาชิกสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าเงินคา่หุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยูใ่นสหกรณ์มาช าระหนี ้
เงินกู้  ดอกเบีย้ คา่ธรรมเนียม คา่สินไหมทดแทน และคา่ภาระผกูพนัใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยูก่บัสหกรณ์ 
 ข้อ 10.  ข้าพเจ้าตกลงจดัหาผู้ค า้ประกนัตามสญัญาค า้ประกันแนบท้ายสญัญานี ้เป็นผู้ค า้ประกันการช าระหนีต้ามสญัญากู้ เงินฉบบันี ้แทนข้าพเจ้าใน
กรณีที่ข้าพเจ้าผิดนดัช าระหนีห้รือผิดสญัญาไมว่า่กรณีใด ๆ 
 ข้อ 11.  ข้าพเจ้ายินยอมท าประกนัชีวิตหรือประกันอ่ืนใดตามที่สหกรณ์จดัหาให้ในวงเงินที่สหกรณ์ก าหนด และมอบให้สหกรณ์เป็นผู้ รั บประโยชน์ เพื่อ
ช าระหนีเ้งินกู้ตามสญัญานี ้
 ข้อ 12.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าใช้สิทธิงดช าระเงินค่าหุ้นรายเดือนไว้ เม่ือข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ตามสัญญานีแ้ล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหก รณ์เรียกเก็บค่าหุ้น 
รายเดือนตามอตัราที่สหกรณ์ก าหนด 

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

 

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

    สมาชิกเลขที่...................................... 
 

.............................................................................พยาน 
    (........................................................................) 
           สมาชิกเลขที่...................................... 

                                                                                                                                                                     หน้ำที่1 
                                                                                                                                    เร่ิมใช้ 11 มี.ค.58 

เลขท่ีสญัญา 

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

ส.01 

 สมาชิก 

 สมาชกิสมทบ 

 สามญัทัว่ไป 

 สามญัเพ่ือผู้ประสบภยั 

หมำยเหตุ 
1. โปรดกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนทกุข้อความ 
2. ห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด ยางลบ ขดูลบ ข้อความใน

สญัญาโดยเดด็ขาด 
3. การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่า และลงลายมือชื่อก ากบัเทา่นัน้ 
4. ผู้ค า้ประกนัลงนามเป็นพยานไมไ่ด้ 



 
 
 

สถำนะผู้ กู้ 

 โสด           หม้าย/หยา่ (โปรดแนบหลกัฐาน)           สมรส (โปรดกรอกข้อมลูตอ่) 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

             ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอรับเงนิกู้โดย 
 โอนเข้าบญัชีเงินฝาก สอ.กวก. เลขที่......................................................................................          ……………………………………… 
 โอนเข้าบญัชีเงินฝาก ธนาคาร......................................เลขที่..................................................   
 เช็ค ธนาคาร...............................................................เลขที่.................................................. 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                           

หน้าที่ 2 

(…………………………………..) 
ผู้กู้ 

ความยินยอมของคู่สมรส (กรณีที่ผู้กู้ มีคูส่มรส) 

เขียนที่...................................................... 
วนัที่................................................................... 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.........................................................................................................เลขประจ าตวัประชาชน  

          .  .มีความสมัพนัธ์กบัผู้กู้ โดยเป็นสามี/ภรรยา ยินยอมให้ นาย/นาง/
นางสาว.............................................................................กู้ เงินกู้สามญัของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั ตามหนงัสือกู้
ข้างต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญัตอ่หน้าคูส่มรส 

 
(ลงช่ือ)...............................................................คูส่มรสผู้ ให้ความยินยอม 

        ...............................................................ผู้กู้  

หนังสือพิจารณาให้ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 

วนัที่................................................................... 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเหน็ดังตอ่ไปนี ้

(1) ความมุง่หมายและเหตผุลแหง่เงินกู้ซึง่ชีแ้จงไว้ในค าขอกู้ นี ้   เป็นความจริง  ไมเ่ป็นความจริง 
(2) ในเวลานีผู้้ขอกู้ มีพฤติการณ์ซึง่อาจถกูออกจากงานประจ าหรือไม่  มี   ไมมี่ 
(3) ผู้ขอกู้ มีหนีส้ินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่   มี   ไมมี่ 
 

ลายมือชื่อ................................................................. 
                                                                                            (...................................................................)  

       ต าแหน่ง.................................................................. 

กำรรับเงินกู้ด้วยตนเอง 
 บตัรประจ าตวัเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   บตัรประจ าตวัประชาชน  

 อ่ืน ๆ .................................................................................. 
 เลขท่ีบตัร............................................................................. 
 วนัออกบตัร...............................บตัรหมดอาย.ุ...................... 
 สถานท่ีออกบตัร................................................................... 

ข้าพเจ้าได้รับเงินตามสญัญานี ้

จ านวนเงิน.................................................บาท 

(............................................................................................................) 
ลงช่ือ...........................................................ผู้ รับเงิน 

(................................................................) 
วนัท่ี................................................ 

ส าหรับ สอ.กวก. 

 
เห็นควร  อนมุติั จ านวน..............................................บาท 

  ไมอ่นมุติั 

      จ านวน........................งวด 

.............................................จนท.สินเช่ือ 

..............................................ผู้จดัการ 
                   วนัที่.............................................................. 
 

ความเห็นคณะกรรมการเงินกู้  
 อนมุติั จ านวน..............................................บาท 

  ไมอ่นมุติั 

 

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

         ผู้ รับมอบอ านาจจากคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากดั (ผู้ ให้กู้ ) 

วนัที่.................................................. 

เลขท่ีสญัญา 

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

เอกสารส าหรับการยื่นกู้ (รับรองส าเนาทุกฉบับ) 
- สลปิเงนิเดือนล่าสุด 

- ส าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (กรณีโอนผ่านธนาคาร) 
- ส าเนาบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชน (ที่ไม่หมดอายุ) ของผู้กู้และคู่สมรส 

-ส าเนาทะเบียนบ้าน 


