
 
หนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการประกันชีวิตเพื่อสมาชิกและครอบครัว 

เขียนท่ี................................................................................................. 
วันท่ี....................เดือน...................................................................พ.ศ..................... 

 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 ข้อ 1  ข้าพเจ้า.............................................................................................อายุ......................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................................................... 
เลขประจ าตัวประชาชน...................................................................ประเภทสมาชิก  พนักงาน  ลูกจ้าง  ผู้เกษียณอายุ      
สังกัด......................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ............................................บาท  ท่ีอยู่ปัจจุบันบ้านเลขท่ี
........................หมู่ท่ี..................ถนน..............................................ต าบล/แขวง .................................................อ าเภอ/เขต...................................................

จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.์......................................................โทรศัพท์............................................................................................ 
 ข้อ 2  ข้าพเจ้าขอกู้เงินโครงการประกันชีวิตเพื่อสมาชิกและครอบครัว 

          สมาชิก              เป็นเงิน............................................................บาท 
          บุคคลในครอบครัว จ านวน....................คน        เป็นเงิน............................................................บาท 
      รวมเป็นจ านวนเงิน...........................................................บาท 

จากสหกรณ์ฯ เพื่อน าไปช าระค่าเบี้ยประกัน 

 ข้อ 3  เมื่อได้รับการอนุมัติให้กู้เงินดังกล่าวได้ ให้สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า โดยการโอนเงินเข้าบัญชีในนาม
ข้าพเจ้า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ฯ บัญชีเลขท่ี......................................................................... เพื่อน าไปช าระค่าเบี้ยประกัน 

 ข้อ 4  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์ เป็นงวดรายเดือน
ตามท่ีก าหนดไว้ ท้ังน้ีไม่เกิน 12 งวด แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนท่ีเป็นวันจ่ายเงินเดือนของการยางแห่งประเทศไทย 
           สหกรณ์อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้ที่ก าหนดไว้ดังกล่าว และข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบ้ีย
ให้แก่สหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ ตามประกาศของสหกรณ์ 

 ข้อ 5 ข้าพเจ้าสัญญาว่า เมื่อได้รับเงินกู้แล้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพัน ตามข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์   
ทุกประการรวมถึงข้อต่อไปน้ี 

  5.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีจ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน 
ของข้าพเจ้า ตามจ านวนงวดช าระหน้ีข้อ 4 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ได้เสมอโดยปราศจากข้อแม้ใด ๆ ท้ังสิ้นและให้ความ
ยินยอมน้ี มีอยู่ตลอดไป จะไม่เพิกถอนความยินยอมดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหน้ีตามหนังสือขอกู้เงินฉบับน้ี 
จนครบถ้วน รวมท้ังข้าพเจ้าจะไม่ขัดขวางการหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์แต่อย่างใด
และให้ถือเป็นสาระส าคัญของการกู้เงินครั้งน้ี 

  5.2 ถ้าข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะจัดการ        
ช าระหน้ี ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นครบถ้วนทันที และยินยอมให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ใน
สหกรณ์ หรือเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินผลประโยชน์อื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ เพื่อหักช าระหน้ีซึ่งข้าพเจ้าต้อง
รับผิดชอบต่อสหกรณ์ก่อน 

5.3 ข้าพเจ้ายินยอม ให้ถือว่าหน้ีเงินกู้ตามโครงการน้ีของข้าพเจ้า เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว้ เมื่อมีกรณีใด ๆ ดังต่อไปน้ีเกิดข้ึนเมื่อ 

      (1) ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  
        (2) ผิดนัดและหรือค้างส่งเงินงวดช าระหน้ีไม่ว่าเงินต้น หรือดอกเบ้ียติดต่อกันเป็นเวลาถึงสาม
เดือน หรือผิดนัดช าระหน้ีสามคราว 
        (3) ข้าพเจ้าเพิกถอนความยินยอม ข้อ 5.1 

/ในกรณีที่มีเหตุ... 
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        ในกรณีท่ีมีเหตุข้อใด ข้อหน่ึงดังกล่าวมาน้ีเกิดข้ึน หากสหกรณ์ได้แจ้งการผิดสัญญาและได้
ก าหนดเวลาให้ข้าพเจ้าแก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าวเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีสหกรณ์ก าหนดแล้ว และข้าพเจ้ามิได้
ปฏิบัติตามภายในเวลาท่ีก าหนดน้ัน ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉบับน้ีเป็นอันยกเลิก และหน้ี
ของข้าพเจ้าถึงก าหนดช าระคืนโดยพลัน และข้าพเจ้าจะไม่ยกเหตุข้ออ้างใด ๆ มาเป็นข้อต่อสู่กับสหกรณ์อีก สหกรณ์มี
สิทธิบังคับช าระหน้ีได้ทันที โดยข้าพเจ้ายินยอมช าระหน้ีท้ังหมดพร้อมดอกเบ้ียและอุปกรณ์แห่งหน้ีดังกล่าว ตลอดจน
หน้ีหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าต้องช าระให้แก่สหกรณ์ตามหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้ฉบับน้ีโดยทันที รวมท้ังยินยอมชดใช้
ค่าเสียหายอันเน่ืองมาจากการผิดนัด ผิดสัญญา ค่าใช้จ่ายในการเรียกร้อง ทวงถาม ด าเนินคดี ค่าทนายความ ค่าฤชาธรรม
เนียมและค่าสินไหมทดแทนด้วย 
        ในกรณีท่ีสหกรณ์ยินยอมผ่อนเวลาหรือผ่อนผันการช าระหน้ีให้กับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็น
การกระท าเพื่อประโยชน์ของข้าพเจ้าเอง โดยสหกรณ์ยังคงไว้ซึ่งสิทธิตามก าหนดเวลาเดิมท่ีได้ก าหนดไว้ในหนังสือขอกู้
และสัญญาเงินกู้ฉบับน้ี ต้ังแต่ต้น และข้าพเจ้าจะไม่ยกเหตุการณ์ผ่อนเวลาดังกล่าวมาเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดนัด หรือเหตุผิด
สัญญาตามข้อน้ีด้วย 
  5.4 หากข้าพเจ้าถูกศาลมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัด หรือให้ช าระหน้ี หรือออกหมายบังคับคดี หรือถูก
ฟ้องคดีล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานยึดหรืออายัดทรัพย์ ให้ถือว่าหน้ีของข้าพเจ้ าถึงก าหนด
ช าระโดยพลัน และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์มีสิทธิหักเงินรับฝาก หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิท่ีจะได้รับจาก
สหกรณ์เพื่อช าระหน้ีได้ทันที 

5.5 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจากงาน ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจะ
จัดการช าระหน้ีซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหน้ีให้เสร็จสิ้นตามท่ีกล่าวข้างต้น เมื่อ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือรับเงินเดือน ค่าจ้าง บ าเหน็จ บ านาญ เงินสะสม เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดท่ี
หน่วยงานเจ้าสังกัด หรือนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักเงินช าระหน้ี 
พร้อมด้วยดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

หากค ารับรองข้างต้นเป็นเท็จ หรือข้าพเจ้ากระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดอันเป็นเหตุให้หน่วยงานต้นสังกัด
หักเงินเดือน หรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ท่ีถึงก าหนดเพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพัน ตามท่ีหน่วยงานต้นสังกัดมีอ านาจหน้าท่ี 
ไม่เพียงพอ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ เรียกคืนเงินกู้เต็มจ านวน 
  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความแห่งหนังสือขอกู้และสัญญาเงินกู้โครงการออมเงินเพื่อประกันชีวิต
และสุขภาพ น้ีโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้ ณ วัน เดือน ปี ท่ีระบุข้างต้น และสหกรณ์ได้ส่งมอบส าเนาหนังสือ
ขอกู้และสัญญาเงินกู้จ านวนหน่ึงฉบับให้แก่ข้าพเจ้าไว้เป็นหลักฐานทันทีท่ีลงนามในหนังสือสัญญากู้น้ีแล้ว 

การพิจารณาเงินกู้  
1. เงินเดือน/ค่าจ้าง                          เดือนละ.....................................บาท 
2. มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์...............หุ้น        เป็นเงิน .....................................บาท 
4. ความสามารถในการส่งใช้เงินกู้   
     มี    
     ไม่มี เนื่องจากเงินได้รายเดือนไม่พอหักช าระหนี้ 
5. วงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ                    เป็นเงิน .....................................บาท 
         โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่กับสหกรณ์ 
            บัญชีเลขที่ .............................................................                          

 
         ..............................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ   ......./............../............ 

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

 

ความคิดเห็นผู้จัดการ ค าสั่งผู้มีอ านาจ 
 อนุมัติ    
 ไม่ควรอนุมัติ เน่ืองจาก.................................................................. 
 
                           ลงชื่อ..............................................................ผู้จัดการ 
                                 (.............................................................) 
                            วันที่............................................................... 
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