
 
สหกรณอ์อมทรัพยด์าต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 

ค าขอกู้และสัญญากู้เงนิสามัญ เงนิกู้ฉุกเฉิน 
  กูส้ามญัทั่วไป     กูฉ้กุเฉิน 

     เขียนท่ี............................................... 
     วนัท่ี...................................................                                         เร่ิมใช้วันที ่    11 พ.ย. 2554 

           
          ขอ้ 1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................... อาย.ุ.............ปี 
เลขท่ีสมาชิก....................เป็น   พนกังานประจ า      พนกังาน Contract      อ่ืนๆ 
ต าแหน่ง.................................................................... สงักดั.............................................................. 
โทร.ส  านกังาน.................................. โทร.บา้น.............................. โทร.มือถือ.................................... 
          ขอ้ 2. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อกูเ้งินจ านวน..................................................................... บาท 
(......................................................................................................................................................) 
เงินไปใชต้ามวตัถปุระสงคแ์หง่ค  าขอกู ้ในกรณีท่ีก าหนดใหมี้การรายงานผลการใชเ้งนิกูแ้ละขา้พเจา้ไม่
รายงานผลภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรอืน าเงินกูไ้ปใชผ้ิดวตัถปุระสงคท่ี์แจง้ไว ้ขา้พเจา้ยินยอมใหป้รบั
เพิ่มดอกเบีย้จากเดมิเป็นรอ้ยละสบิหา้ตอ่ปี 
          ขอ้ 3. ขา้พเจา้ตกลงช าระเงินตน้และดอกเบีย้แก่สหกรณท์กุเดือน จ านวนงวดเดือน ดงันี ้

 จ านวนงวดสงูสดุตามระเบียบสหกรณ ์
 จ านวน........... งวด (กรณีระบเุกินงวดสงูสดุใหถื้อจ านวนงวดสงูสดุตามระเบียบสหกรณ)์ 

โดยเริ่มช าระงวดแรกภายใน 60 วนันบัจากวนัท่ีเริ่มสญัญาเงินกูโ้ดยวิธีผ่อนช าระ แบบสามญัคงที่เทา่กนั
ทกุๆ  เดือน ยกเวน้งวดสดุทา้ย  และใชอ้ตัราดอกเบีย้ตามประกาศของสหกรณ ์ในกรณีท่ีสหกรณ์
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบีย้ ขา้พเจา้ยินยอดใหป้รบัเพิ่มหรือลดไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบ 
          ขอ้ 4. ขา้พเจา้ไดร้บัเงินกูต้ามจ านวนท่ีคณะกรรมการเงินกูอ้นมุตั ิ ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณห์กั
หนีเ้งินกูส้ามญั หนีเ้งินกูฉ้กุเฉิน ภาระค า้ประกนั ดอกเบีย้คา้งช าระ และการระดมหุน้เพิ่ม ที่ขา้พเจา้ตอ้ง
ช าระตอ่สหกรณ ์และอ่ืนๆ ตามบนัทกึแนบทา้ย (หากมี) และใหส้หกรณจ์่ายเงินกูส้ว่นท่ีเหลือโดยน าฝาก
เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องขา้พเจา้ท่ีมีอยู่ตอ่สหกรณ ์หรือตามท่ีระบไุวใ้นหลกัเกณฑเ์งินกูฉ้กุเฉิน 
เงินกูส้ามญัประเภทนัน้ๆ ทัง้นี ้ใหถื้อว่าขา้พเจา้ไดร้บัเงินกูจ้  านวนเงินดงักลา่วไปแลว้ครบถว้น และใหถื้อ
ว่าเอกสารใบเสรจ็รบัเงิน หรือโอนเงินเป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้ 
          ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยินยอมใหห้น่วยจ่ายเงินเดือนของขา้พเจา้ ท่ีจ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ขา้พเจา้ด าเนินการ
หกัเงินเดือน คา่จา้งประจ า คา่ตอบแทน หรือเงินไดอ่ื้นท่ีขา้พเจา้มีสทิธิไดร้บัจากหน่วยงาน เพ่ือช าระหนี้
และดอกเบีย้เงินกู ้คา่ธรรมเนียม อ่ืนๆ ตามรายการท่ีสหกรณเ์รยีกเก็บ ใหแ้ก่สหกรณเ์ป็นล าดบัแรก
ตลอดไป 
          ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดร้บัทราบขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินและใหถื้อว่า
ขอ้บงัคบัและระเบียบดงักลา่ว รวมทัง้ขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีจะก าหนดขึน้ใหม่หรือแกไ้ขเพิ่มเตมิภายหลงั
เป็นสว่นหนึ่งของสญัญานี ้หากข้าพเจ้าปฏิบัตผิิดข้อบังคับหรือระเบียบให้ถอืว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา 
          ขอ้ 7. กรณีขา้พเจา้ผิดสญัญากูเ้งิน ใหส้หกรณมี์สทิธิเรียกเงินกูด้งักลา่วคืนไดท้นัทีและใหส้หกรณมี์
สทิธิน าเงินคา่หุน้ และเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่ตอ่สหกรณท์ัง้หมด เงินปันผลหรือเงนิอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มี
อยู่หรือมีสทิธิไดร้บัจากสหกรณน์ ามาช าระหนีต้ามสญัญานีจ้นครบถว้น 
          ขอ้ 8. ขา้พเจา้ยินยอมน าเงินคา่หุน้ท่ีขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณม์าจ าน าเป็นหลกัประกนัส าหรบัเงินกู้
ตามสญัญานี ้และขา้พเจา้ตกลงจดัหาผูค้  า้ประกนัอย่างลกูหนีร้ว่มตามสญัญาค า้ประกนัดา้นหลงัสญัญา
นี ้เป็นผูค้  า้ประกนัการช าระหนีเ้งินกูคื้นแก่สหกรณก์รณีขา้พเจา้ผิดสญัญา 
          ขอ้ 9. ขา้พเจา้ยินยอมท าประกนัชีวติท่ีสหกรณจ์ดัหาใหใ้นวงเงินท่ีสหกรณก์ าหนด และมอบให้
สหกรณเ์ป็นผูร้บัประโยชน ์เพ่ือช าระหนีเ้งนิกูต้ามสญัญานี ้
          ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญานีแ้ลว้ จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญตอ่หนา้พยาน  
                                                                          
      หมายเหต ุ                                                   ลงช่ือ ................................................................ ผูกู้ ้
1.โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุประการ         (................................................................) 
2.กรณีแกค้  าผิด ขดูลบ  ขีดฆ่า  ขอ้ความ                    ...............................................................พยาน 
   ในสญัญาใหล้งลายมือช่ือก ากบั                               (................................................................) 
3.ผูค้  า้ประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้                     พยานสมาชกิเลขท่ี.............................................. 
 

 
เลขท่ีสญัญา.................................................................... 

 
ขอรับรองว่า ผู้กู้ปฏิบัติงานอยู่จริง 

 
ลงช่ือ............................................................................... 
       (.............................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................................... 
วนัท่ี................................................................................ 
หมายเหตุ :   
       หัวหน้างานต้ังแต่ระดับรองผู้จัดการขึน้ไปรับรอง 
 

ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ ์
 

จ านวนเงินท่ีเหน็ควรอนมุตั.ิ........................................บาท 
มีหุน้อยู่ในสหกรณจ์ านวน..........................................บาท 
ดอกเบีย้ตามประกาศของสหกรณปั์จจบุนั................%ตอ่ปี 
ช าระคืน..............งวด ๆ ละ...............................บาท/เดือน 
งวดสดุทา้ย......................................................บาท/เดือน 
เงินฝากรายเดือน.......................................................บาท 
หกัหนี ้ฉกุเฉิน.......................................ดอกเบีย้............... 
          สามญัทั่วไป...............................ดอกเบีย้............... 
         คา่ธรรมเนียม Refinance........................................ 
          อ่ืนๆ..........................................ดอกเบีย้................ 
          ภาระค า้ประกนั..........................ดอกเบีย้................ 
ระดมหุน้เพิ่ม.............................................................บาท 
คงจ่ายจรงิ................................................................บาท 
 
ลงช่ือ.....................................................เจา้หนา้ท่ีสนิเช่ือ 
       (..................................................................) 
ลงช่ือ..................................................................ผูจ้ดัการ 
      (...................................................................) 
 

คณะกรรมการเงนิกู้ 
 

อนมุตั.ิ......................................................................บาท 
ลงช่ือ.....................................................ประธานกรรมการ 
ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

เอกสารส าหรับการยื่นกู้ 
รับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ (1 ชุด) 

1.ผูกู้ ้   - ส าเนาบตัรประชาชน  
           - เอกสารอ่ืนๆ ตามเงินกูป้ระเภทตา่ง ๆ 
2.ผูค้  า้ประกนั    - ส าเนาบตัรประชาชน  

 



     
                                                                         สหกรณอ์อมทรัพยด์าต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จ ากัด 
                                                       สัญญาค า้ประกันเงนิกู้สามัญ 
                                                                               
                                                                (ลงช่ือ)........................................................................ผูกู้ ้           
                                            (.........................................................................) 
 
 ขา้พเจา้ผูค้  า้ประกนัตามรายช่ือทา้ยสญัญาฉบบันี ้ขอท าสญัญาค า้ประกนัใหไ้วแ้ก่สหกรณ ์และรบัผิดรว่มกบัผูกู้ ้ดงัตอ่ไปนี ้
 
 ขอ้ 1.  ตามท่ีผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ ์ตาม ค าขอกูแ้ละสญัญากูเ้งินสามญั ดา้นหลงันี ้ขา้พเจา้ขอค า้ประกนัเตม็จ านวนเงินกูใ้นสญัญากูเ้งิน หากปรากฏว่า
ผูกู้ผ้ิดสญัญากูเ้งินไม่ว่าดว้ยประการใดๆ ขา้พเจา้ยอมรบัผิด อย่างลูกหนีร่้วมกับผู้กู้  ในอนัท่ีตอ้งช าระหนีใ้นสญัญากูน้ัน้ทนัที รวมทัง้ยอมชดใชค้่าธรรมเนียมและ
คา่ใชจ้่ายทัง้สิน้อนัสหกรณไ์ดเ้สียไปแก่สหกรณแ์ทนผูกู้จ้นครบถว้นและไม่ขอใช้สิทธิของผู้ค า้ประกันตามมาตร 688, 689 และ 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์
 ขอ้ 2.  ในกรณีท่ีสหกรณผ์่อนเวลาหรือตอ่อายสุญัญา หรือเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูกู้ ้ขา้พเจา้คงรบัผิดชอบรว่มกบัผูกู้ ้และใหก้ารค า้ประกันนีมี้
ผลใชบ้งัคบัและผูกพันข้าพเจ้า ตลอดไปโดยข้าพเจ้าจะบอกเลิกเสียมไิด้จนกว่าสหกรณจ์ะได้รับช าระหนีจ้ากสัญญานีค้รบถ้วน 
 ขอ้ 3.  ในกรณีที่ต้องช าระหนี้แทนผู้กู้ ขา้พเจา้ยินยอมใหห้น่วยจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานท่ีมีเจา้หนา้ท่ีจ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ขา้พเจา้ด าเนินการหกั
เงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าตอบแทน หรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากทางหน่วยงานเพ่ือช าระหนีแ้ละดอกเบีย้เงินกู ้คา่ธรรมเนียมและอ่ืนๆ ตามรายการท่ี 
สหกรณเ์รียกเก็บใหแ้ก่สหกรณเ์ป็นล าดบัแรกตลอดไป 
 
 ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในสัญญาค า้ประกันนีแ้ล้ว จึงได้ลงลายมอืชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานท้ายสัญญาค า้ประกันฉบับนี ้

ชื่อ สังกัด ผู้ค า้ประกัน ลายมอืชื่อผู้ค า้ประกัน 
1.ขา้พเจา้..............................................................................อาย.ุ............ปี เลขท่ีสมาชิก................................. 
ต าแหน่ง..................................................... สงักดั.....................................ค  า้ในวงเงิน................................บาท 
โทร.ส  านกังาน............................................ โทร.บา้น.................................มือถือ.............................................. 

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

2.ขา้พเจา้..............................................................................อาย.ุ............ปี เลขท่ีสมาชิก................................. 
ต าแหน่ง..................................................... สงักดั.....................................ค  า้ในวงเงิน................................บาท 
โทร.ส  านกังาน............................................ โทร.บา้น.................................มือถือ.............................................. 

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

3.ขา้พเจา้..............................................................................อาย.ุ............ปี เลขท่ีสมาชิก................................. 
ต าแหน่ง..................................................... สงักดั.....................................ค  า้ในวงเงิน................................บาท 
โทร.ส  านกังาน............................................ โทร.บา้น.................................มือถือ.............................................. 

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

4.ขา้พเจา้..............................................................................อาย.ุ............ปี เลขท่ีสมาชิก................................. 
ต าแหน่ง..................................................... สงักดั.....................................ค  า้ในวงเงิน................................บาท 
โทร.ส  านกังาน............................................ โทร.บา้น.................................มือถือ.............................................. 

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

5.ขา้พเจา้..............................................................................อาย.ุ............ปี เลขท่ีสมาชิก................................. 
ต าแหน่ง..................................................... สงักดั.....................................ค  า้ในวงเงิน................................บาท 
โทร.ส  านกังาน............................................ โทร.บา้น.................................มือถือ.............................................. 

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

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

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

ส าหรับเจ้าหน้าทีส่ินเชื่อ 
 
ล าดับที ่1 .......................................................................................... 
 
ล าดับที ่2 .......................................................................................... 

 
ค าเตือนส าหรับผู้ค ้าประกัน  ก่อนลงนามในสญัญาค า้ประกันตอ้งอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสญัญาค า้
ประกนัใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน หากผูค้  า้ประกนัมีขอ้สงสยัใดๆ ควรปรกึษาผูมี้ความรูก่้อนท่ีจะท าสญัญาค า้ประกนั 
 
ผู้ค า้ประกันจะต้องรับผิดชอบต่อสหกรณผู้์ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี ้
1.  ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบัผิดชอบอย่างลกูหนีร้ว่ม และตอ้งรบัผิดชดใชค้า่เสยีหายและคา่สนิไหมอ่ืนๆ อีกดว้ย 
2.  ผูค้  า้ประกนัตอ้งรบัผิดชอบเม่ือผูกู้ผ้ิดนดัช าระหนี ้ผูใ้หกู้มี้สทิธิเรยีกรอ้งและบงัคบัใหผู้ค้  า้ประกนัช าระหนี้ 
     ทัง้หมดท่ีผู ้กูค้า้งช าระ  โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเรยีกรอ้งหรือบงัคบัเอาจากผูกู้ก่้อน 
3.  ผูค้  า้ประกนัยงัคงผกูพนัรบัผิดชอบ แมผู้ใ้หกู้ข้ยายเวลาผ่อนใหแ้ก่ผูกู้ ้

 
รวมวงเงินค า้ประกนั ……...................บาท 
หมายเหต:ุ วงเงินค า้ตอ้งเทา่กบัเงินท่ีขอกู ้

 

หมายเหตุ 
1. โปรดกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุขอ้ความ 
2.  กรณีแกค้  าผิด ขดูลบ  ขีดฆ่า  ขอ้ความ 
    ในสญัญาใหล้งลายมือช่ือก ากบั 
3.  ผูค้  า้ประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้



 

 

หนังสือยนิยอมหักเงินเดือน 

      
เลขท่ี                  

ท ำท่ี 
วนัท่ี                 เดือน            พ.ศ. 

 
เรียน ท่ำนผูจ้ดักำรฝ่ำยบุคคล ส่วนค่ำจำ้งเงินเดือน 
 
 ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว                                 นำมสกุล 
รหสัพนกังำน                              ต ำแหน่ง          
แผนก / ฝ่ำย         บริษทั 
 
 ขอท ำหนงัสือยินยอมใหบ้ริษทัฯ ท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู ่ท  ำกำรหกัเงินเดือนค่ำจำ้งของขำ้พเจำ้ เพื่อน ำส่งค่ำงวด
ผอ่นช ำระเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยด์ำตำ้วนั เอเชีย (ประเทศไทย) จ ำกดั โดยมีรำยละเอียด ดงัน้ี 
 

ประเภทเงินกูฉุ้กเฉิน ใบค ำขอกู ้– สัญญำเลขท่ี 
อตัรำเดือนละ  บำท (                  ) 
และส ำหรับงวดสุดทำ้ยจ ำนวนเงิน                บำท (                     ) 
จ ำนวน  งวด ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหมี้ผลตั้งแต่ ส้ินเดือน     ถึง 
 
 
ประเภทเงินกูส้ำมญั ใบค ำขอกู ้– สัญญำเลขท่ี 
อตัรำเดือนละ    บำท  (                         ) 
และส ำหรับงวดสุดทำ้ยจ ำนวนเงิน                บำท (                     ) 
จ ำนวน  งวด ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหมี้ผลตั้งแต่ ส้ินเดือน     ถึง 

 
 
 จึงเรียนมำเพื่อทรำบและด ำเนินกำร 
 
 
       
      ลงช่ือ          ผูใ้หก้ำรยนิยอม 
             (           ) 
 


