
 
 

ค าขอกู้ทุนเรือนหุ้น 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วันท่ี........................................................................ 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 

ข้าพเจ้า............................................................. ...............................อายุ................. ปี เลขทะเบียนสมาชิก   
เริ่มรับราชการตั้งแต่ พ.ศ. .......................................................ปัจจุบันเป็น ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ พนักงานเนติบัณฑิตยสภาข้าราชการบ านาญ สังกัดที่รับเงินเดือน............................................................... ......
ช่วยราชการที่.........................................................ต าแหน่งปัจจุบนั............................................................ระดับ..........................................
มีเงินได้รายเดือน.......................................บาทที่อยู่เลขท่ี............................หมู่/ซอย............................ถนน............................................. ....
แขวง/ต าบล.............................เขต/อ าเภอ.............................จังหวัด.......................................... โทรศัพท์บ้าน...................................
โทรศัพท์ท่ีท างาน...........................................โทรศัพท์เคลือ่นที่...............................................E-mail……………………………………………………… 
ขอเสนอค าขอกู้เงินทุนเรือนหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด ดังต่อไปนี้ 

ข้อ1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจ านวน.......................................................บาท(.........................................................................................) 
โดยขอช าระต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นงวดสุดท้าย) งวดละ.....................................................บาท รวม............................งวด 
เพื่อน าเงินไปใช้ตามความมุ่งหมายดังนี้........................................................................................................................................................... 

ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัตติามข้อบังคับ ระเบียบ มติ  ค าสั่งและประกาศของสหกรณฯ์ ทุกประการ และขอรับรองว่าข้อความ  
ที่ข้าพเจ้าไดร้ะบไุว้ในค าขอกู้นี้ พร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการกู้ครั้งนี้ เป็นความจริงทุกประการ 

ข้อ 3. หนังสือน้ีเป็นหลักฐานการกู้เงินเมื่อไดร้ับอนุมัติให้กูเ้งินแล้ว 
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 
ลายมือช่ือ...............................................................................ผู้ขอกู ้

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

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

(...............................................................................) 
ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

 
เงินได้ราย

เดือน 

 
วงเงินกู้
คงเหลือ 

การเรียกเก็บเงินงวดประจ าเดือน  
% เงินได้ 
คงเหลือ 

 
อนุมัติให้กู้ 

(บาท) 
หุ้น ฉุกเฉิน/     

ทุนเรือนหุน้ 
สามัญ/ 
พิเศษ 

รวม 

        

      หักช าระหนี ้
      จ่ายสุทธิ 
(1) เคยผดินัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน เมือ่เดือน/ปี............................................................................... 
(2) ข้อสังเกตอื่นๆ................................................................................................................................................................................. 
ได้บันทึกข้อมูลเข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว 
 
ลายมือช่ือ.................................................ผู้บันทึกข้อมูล 

(.................................................................) 
วันท่ี................................................................... 

ความเห็นของผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
อนุมัติ ให้กู้ได้.....................................................................................บาท 
ลายมือช่ือ......................................................................................ผู้อนุมัต ิ

 (......................................................................................) 
วันท่ี.............................................................................................. 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 
เลขรับที่..................................................... 
วันท่ี........................................................... 
ค าขอกู้เลขท่ี............................................. 
วันท่ี........................................................... 
 

 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 



  

 
 
 

สัญญากู้เงินทุนเรือนหุ้น 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

วันท่ี........................................................................ 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพย์ศาลยตุิธรรม จ ากัด 

   ข้าพเจ้า...............................................................................................................เลขทะเบยีนสมาชิก......................................
ต าแหน่ง................................................สังกัดหน่วยงาน.......................................................ช่วยราชการที่.....................................................
อยู่บ้านเลขที่.................หมู่...............ถนน...................ต าบล.........................อ าเภอ...............................จังหวัด.............................................  
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู”้ได้ท าสัญญาเงินกู้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ผู้กู้ขอกู้เงินจากผู้ให้กู้ให้กู้ไปเป็นจ านวนเงินไม่เกิน..............................บาท (........................................................................................)
โดยผู้กู้มีเงินค่าหุ้นเป็นหลักประกัน ผู้กู้ตกลงว่าจะเบิกกู้เงินทุนเรือนหุ้น ดังกล่าวข้างต้นตามจ านวน ตามวันเวลา ที่ผู้กู้ต้องการ  ซึ่งเป็นไปตามที่
ผู้ให้กู้จะพึงพิจารณาอนุมัติ ตามที่เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนเรือนหุ้นด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของผู้ให้กู้ บรรดาใบค าขอ    
กู้เงินทุนเรือนหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ใบส าคัญจ่าย และเงินที่ผู้กู้หรือบุคคลอื่นใดเบิกจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคช่ัน    
ของผู้กู้ ให้ถือเป็นหลักฐานแห่งการกู้เงินทุนเรือนหุ้นนี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้เงินทุนเรือนหุ้นฉบับนี้ด้วยทั้งสิ้น 
 ข้อ 2. ผู้กู้สัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนตามที่ก าหนดไว้ในใบค าขอกู้เงินทุนเรือนหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ใบส าคัญจ่าย ไม่น้อยกว่า....................................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 17 ต่อปี จากเงินต้นค้างช า ระเป็นรายวัน 
หรือตามที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บ ท้ังนี้จนกว่าจะครบก าหนดจ านวนวงเงินท่ีกู้พร้อมดอกเบี้ยและจนกว่าจะครบก าหนดจ านวนหนี้ ให้เสร็จสิ้น
ภายใน..........................งวดรายเดือน นับจากวันท่ีผู้กู้เบิกเงินกู้ครั้งสุดท้ายจากบัญชีของผู้ให้กู้ 

ผู้ให้กู้อาจเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ที่ก าหนดดังกล่าว และผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ผู้ให้ กู้ในอัตราดอกเบี้ยใหม่ 
ตามประกาศก าหนดของผู้ให้กู้ 

ข้อ 3. ถ้าผู้กู้ช าระหนี้ได้ตามสัญญา และไม่ผิดระเบียบ หรือมติของผู้ให้กู้ ทุกสิ้นวันท าการสิ้นเดือน หรือวันที่สหกรณ์ฯ ก าหนด   
ผู้ให้กู้จะเตรียมเงินต้นเท่ากับส่วนท่ีผู้กู้ได้ช าระคืนแก่ผู้ให้กู้แล้ว เพ่ือไว้บริการแก่ผู้กู้เบิกถอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่เกินตามข้อ 1. 

ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ รวมทั้งเงินประเภทอื่นใด          
ที่ทางราชการเป็นผู้จ่ายให้แก่ผู้กู้ หรือสถาบันการเงิน เจ้าของบัญชีเงินฝากของผู้กู้ หักเงินช าระหนี้ของผู้กู้ในข้อ 1. ณ ที่จ่าย เป็นล าดับแรก
ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น เพื่อส่งต่อให้ผู้ให้กู้ตามจ านวนเงินที่ระบุไว้ในข้อ 2. โดยถือสัญญากู้เงินนี้เป็นหลักฐานในการยื่นต่อผู้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้ของผู้กู้ เพื่อช าระหนี้แทนผู้กู้ และผู้กู้จะไม่กระท าการใดๆ อันเป็นการขัดขวางการหักเงินได้ของผู้กู้ เพื่อส่งช าระหนี้ต่อ
ผู้ให้กู้แต่อย่างใด ด้วยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าผู้กู้จะได้ช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้จนเสร็จสิ้นครบถ้วนและให้ถือเป็ น
สาระส าคัญของการกู้เงินครั้งนี้ด้วย  

ข้อ 5. หากผู้กู้ไม่อาจช าระเงินงวดตามที่ก าหนดได้จะต้องติดต่อกับผู้ให้กู้โดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาที่ผู้กู้แจ้งให้ทราบ 
ข้อ 6. ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ยินยอมผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้ฯ ของผู้ให้กู้รวมทั้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติม   

ในภายหน้าด้วย ซึ่งผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
ข้อ 7. หากผู้กู้ประสงค์จะโอน ย้าย ลาออก หรือพ้นจากราชการ หรอืงานประจ าไม่ว่ากรณีใด ๆ จะแจง้เป็นหนังสือให้ผู้ให้กู้ทราบ

และจัดการช าระหนี้สิน ซึ่งผู้กูม้ีอยู่ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ตลอดจนยินยอมให้ผู้ให้กู้โอนเงินสะสมค่าหุ้นและเงินอื่นใด ที่ผู้กู้พึงจะได้รับจากผู้ให้กู้
ช าระหนี้เงินกู้น้ีได้ตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ข้อ 47 ท้ังนี้ไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าแต่อยา่งใด 

ข้อ 8. ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่า เมื่อผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพของผู้ให้กู้ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือเมื่อพบว่าผู้กู้ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับ
หนี้สินของตนแก่ผู้ให้กู้ เมื่อก่อภาระผูกพันในหนี้สินต่อผู้ให้กู้ในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค้ าประกัน หรือมีภาระผูกพันในหนี้สินต่อผู้ให้กู้อยู่แล้ว 
หรือเมื่อผู้กู้ยกเลิกความยินยอมตามข้อ 4. หนี้เงินกู้น้ีเป็นอันถึงก าหนดช าระคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึง
ก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ 
เลขรับที่..................................................... 
วันท่ี........................................................... 
สัญญากู้เลขท่ี............................................. 
วันท่ี........................................................... 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 

เซ็นก ากับ 



  

ข้อ 9. ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อปรากฏว่าผู้กู้น าเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ระบุไว้ในค าขอกู้นี้ หรือเมื่อผู้กู้ค้างส่ง
เงินงวดช าระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราว
ส าหรับเงินกู้รายนี้ 

เมื่อผู้ให้กู้มีหนังสือแจ้งการผิดสัญญา และก าหนดเวลาให้ผู้กู้แก้ไขการผิดสัญญาดังกล่าว หากผู้กู้มิได้ปฏิบัติตามภายในเวลา  
ที่ก าหนดนั้น ให้ถือว่าสัญญากู้นี้เป็นอันยกเลิกหนี้เงินกู้รายนี้ถึงก าหนดช าระโดยพลัน ผู้กู้จะไม่ยกเหตุข้ออ้างใดๆ มาเป็นข้อต่อสู้อีก 
ผู้ให้กู้มีสิทธิบังคับช าระหนี้ได้ทันที โดยผู้กู้ยินยอมช าระหนี้ทั้งหมด พร้อมดอกเบี้ยและค่าภาระติ ดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้        
ตามสัญญากู้นี้ รวมถึงค่าเสียหายทั้งปวง บรรดาท่ีผู้ให้กู้ต้องเสียไปในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องเพ่ือบังคับให้ช าระหนี้อีกส่วนหนึ่งด้วย 

ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมให้น าข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าไปใช้ในงานสหกรณ์ตามประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จ ากัด 

ข้อ 11. บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออ่ืนใดซึ่งตามกฎหมาย หรือตามสัญญาก าหนดให้แจ้ง หรือบอกกล่าว
เป็นหนังสือ เมื่อผู้ให้กู้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ผู้กู้ระบุไว้ในสัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ผู้กู้แจ้งเปลี่ยนแปลงไว้ 
เป็นหนังสือครั้งหลังสุดให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้กู้และผู้กู้รับและทราบหนังสือติดต่อทวงถาม หรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 

ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญากู้เงินนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงตามความประสงค์จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
ต่อหน้าพยาน พร้อมทั้งยินดีที่จะปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินของผู้ให้กู้ที่มีอยู่  หรือจะมีขึ้นในภายหน้า และ
ได้รับมอบส าเนา หรือคู่ฉบับสัญญากู้นี้ไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับแล้ว 
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