
 
 

ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั 

ฉบบัท่ี 9/2561 
เร่ือง  โครงการเงินกู้ เพ่ือพฒันาคณุภาพชีวิต 2 

..............................................................  
  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนทางด้านการเงิน และ เศรษฐกิจแก่สมาชิกท่ีต้องการกู้ เงินเพ่ือ
น าไปพฒันาคณุภาพชีวิต จากการประชมุคณะกรรมการด าเนินการชดุท่ี 38 ประชมุครัง้ท่ี 6/2561 วนัท่ี 18 
พฤษภาคม 2561 มีมตเิห็นชอบก าหนดหลกัเกณฑ์ และ เง่ือนไข ดงันี ้

1.  เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 6 เดือนขึน้ไป 
2. เป็นการกู้ เงินเพ่ือน าไปพฒันาคณุภาพชีวิต 
3. วงเงินกู้สงูสดุไมเ่กิน 200,000 บาท 
4. สง่ช าระเงินกู้พร้อมดอกเบีย้สงูสดุ 84 งวดๆ ละเทา่ๆ กนั 

(เงินต้นท่ีสง่ช าระต้องไมน้่อยกวา่ 1,000 บาท) 
5.  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.90 ตอ่ปี (ไมมี่เงินเฉล่ียคืน) 
6. สมาชิกผู้กู้ ต้องมีเงินได้รายเดือน หลงัหกัคา่ใช้จา่ยตา่งๆ แล้วไมน้่อยกวา่ ร้อยละ 11  
7. ใช้บคุคลค า้ประกนั 3 คน กรณีวงเงินท่ีกู้ มีความเส่ียงเกินกวา่ท่ีคณะกรรมการก าหนด สมาชิกผู้

กู้ ต้องท าประกนัสินเช่ือเตม็วงเงิน โดยให้สหกรณ์ฯ เป็นผู้ รับผลประโยชน์สมาชิกผู้กู้ ท่ีมี อาย ุ55 
ปีขึน้ไป การให้เงินกู้ ให้ค านงึถึงเงินบ านาญ/บ าเหน็จรายเดือนท่ีจะได้รับภายหลงัเกษียณอายุ
ราชการ ทัง้นีใ้ห้สง่ช าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ตามอายรุาชการท่ีเหลือเทา่นัน้เม่ือรวมอายขุองผู้
กู้กบัระยะเวลาท่ีช าระเงินกู้แล้วถ้าเป็นข้าราชการอายตุ้องไมเ่กิน 75 ปี ส าหรับลกูจ้างประจ า
อายตุ้องไมเ่กิน 72 ปี 

8. ทัง้นีต้ัง้แตว่นัท่ี 1  มิถนุายน 2561 – 31 สิงหาคม 2561 
9. กรณีอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ด้ก าหนดในหลกัเกณฑ์นีใ้ห้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการเงินกู้  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี    21  พฤษภาคม   2561 
 
 
              (นายเนตร  พงษ์ตุ้ย) 
      ประธานกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพนู จ ากดั 



 

 

 

 

ค าขอกู้เงนิพิเศษ 2 

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

 

 

 

 
 เขียนที่ ............................................   

    วันที่.............. ....เดือน.......................... ......พ.ศ.2560 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากัด 

 ข้าพเจ้า....................................... ......................... สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................... ปัจจบุนัรับราชการหรือ

ท างานประจ าในต าแหน่ง................. .............................. สงักดัหน่วยงาน....................... อ าเภอ....................... โทรศพัท์

............................... ...ได้รับเงินได้รายเดือน  (   )  ไม่รวม   (   ) รวมเงินประจ าต าแหน่ง...................... .บาท เกิดวนัท่ี............

เดือน......................... พ.ศ. .......... ...เข้ารับราชการวนัท่ี.............. เดือน...................... พ.ศ................บตัรประจ าตวัประชาชน

............................ ..............ฐานะการสมรส  (   ) โสด  (    ) หม้าย  (   ) หย่า  (   ) มีคู่สมรส  ช่ือ

.......................................... ............. ท่ีอยู่ปัจจบุนั  บ้านเลขท่ี......... ......หมู่ท่ี..............ถนน................................ ต าบล

....................... ....อ าเภอ............................... จงัหวดั.......................... โทรศพัท์..................................... .......  

เสนอค าขอกู้ เงินพิเศษเพ่ือคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   จ ากดั  ได้พิจารณาดงัต่อไปนี  ้

 ข้อ  1.  ข้าพเจ้าขอกู้ เงินของสหกรณ์  จ านวน..................... ....บาท (............................................... ......... .) 

โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดงัต่อไปนี ้  (ชีแ้จงความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งการกู้โดยละเอียด   ถ้าจะน าเงินกู้ไปใช้เพ่ือความมุ่ง

หมายหลายอย่าง ก็แยกระบจุ านวนเงิน และให้ค าชีแ้จงส าหรับแต่ละอย่าง) 

 (1)………………………………………………………………………………………………………. 

 (2)………………………………………………………………………………………………………. 

 (3)………………………………………………………………………………………………………. 

       รวม............................................ ................................. บาท 

หนงัสือกู้ที่................................................  

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

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ฝ่ายจดัการ 

โทร.053 – 093656 , 053 -531153 , 081-7649381 

รับที่..............................................  

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

ค าเตือน  ผู้ขอกู้ ต้องกรอกข้อความตามรายการที่

สหกรณ์ก าหนดไว้ในในแบบค าขอกู้นีด้้วยลายมือ 

ของตนเองและใช้ปากกาสีเดียวกนั  โดยถูกต้อง

และ ครบถ้วน มิฉะนัน้สหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 
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 ข้อ  2  ในเวลานีข้้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม .......................... หุ้น เป็นเงิน....................................... บาท 

            และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอตัราเดือนละ........................................ บาท 

 ข้อ  3  ข้าพเจ้าเป็นหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั   ดงันี  ้

            3.1   หนีส้ามญั        ณ  วนัท่ี............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ.......................... ..บาท 

          3.2   หนีส้ามญัเพ่ือการศึกษา  ณ  วนัท่ี ............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ.......................... ..บาท 

          3.3   หนีส้ามัญเพ่ือการศึกษาดูงานในประเทศ  ณ  วนัท่ี.......................... ยอดเงินกู้คงเหลือ......................บาท 

          3.4   หนีส้ามัญเพ่ือการศึกษาดูงานต่างประเทศ  ณ  วนัท่ี......................... ยอดเงินกู้คงเหลือ......................บาท 

          3.5  หนีเ้งนิกู้พิเศษ (พัฒนาคุณภาพชีวิต) 

      (1)  เพ่ือซือ้รถยนต์        ณ  วนัท่ี............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ........................... บาท    

      (2)  เพ่ือซือ้ท่ีอยู่อาศยั      ณ   วนัท่ี ............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ........................... บาท   

          (3)  เพ่ือซือ้รถจกัรยานยนต์   ณ  วนัท่ี......................... ยอดเงินกู้คงเหลือ........................... บาท 

          (4)  เพ่ือซือ้คอมพิวเตอร์    ณ  วนัท่ี............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................ บาท 

     (5)  โครงการรวมหนี ้        ณ  วนัท่ี ............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................ บาท  

        (6)  โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต1  ณ  วนัท่ี............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................บาท  

  3.6  หนีเ้งินกู้ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน      ณ  วนัท่ี ............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................ บาท 

 ข้อ  4  นอกจากค่าหุ้นซ่ึงข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  ข้าพเจ้าขอเสนอหลกัประกนั ดงัต่อไปนี ้ คือ  

   สมาชิกที่จะเป็นผู้ค า้ประกันและเสนอค า้ประกัน 

 ข้าพเจ้าผู้ มีรายช่ือต่อไปนี ้  ผกูพันตนท่ีจะค า้ประกนัตามค าขอกู้ นี ้  จึงลงลายมือช่ือเป็นส าคญัและจ ากดัวงเงินค า้

ประกนัเต็มวงเงินท่ีระบไุว้ในสญัญา 

4.1 ช่ือ.......................... ................................. ......สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................ต าแหน่ง......... ........................  

สงักดัหน่วยงาน........................................... อ าเภอ....................... จงัหวดัล าพูน เงินได้รายเดือน.....................บาท 

ฐานะการสมรส  (  )  โสด  (   )  หม้าย  (   )  หย่า  (   )  มีคู่สมรสช่ือ..................................................... ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี...............ถนน.............................. ต าบล...................... อ าเภอ................จงัหวดัล าพูน 

โทรศพัท์....................................... .....................บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี................................... ..................  

 

                   (ลงช่ือ)......................................................   ผู้ค า้ประกนั 

     (..........................................................) 
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4.2 ช่ือ.......................... .............................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................ต าแหน่ง.........................................  

สงักดัหน่วยงาน........................................... อ าเภอ....................... จงัหวดัล าพูน เงินได้รายเดือน.....................บาท 

ฐานะการสมรส  (  )  โสด  (   )  หม้าย  (   )  หย่า  (   )  มีคู่สมรสช่ือ............................................... ......ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี...............ถนน.............................. ต าบล...................... อ าเภอ................จงัหวดัล าพูน 

โทรศพัท์....................................... ..................บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี................................... ......................  

 

                   (ลงช่ือ)......................................................   ผู้ค า้ประกนั 

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

 

4.3 ช่ือ......................... ................................. สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................ต าแหน่ง........................................  

สงักดัหน่วยงาน........................................... อ าเภอ....................... จงัหวดัล าพูน เงินได้รายเดือน.....................บาท 

ฐานะการสมรส  (  )  โสด  (   )  หม้าย  (   )  หย่า  (   )  มีคู่สมรสช่ือ..................................................... ท่ีอยู่ปัจจบุนั 

บ้านเลขท่ี....................หมู่ท่ี...............ถนน.............................. ต าบล...................... อ าเภอ................จงัหวดัล าพูน 

โทรศพัท์....................................... ........บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี................................... ................................  

 

                    (ลงช่ือ)................................................... ...  ผู้ค า้ประกนั 

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

 

 ข้อ  5  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้   ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นพร้อมดอกเบีย้เงินกู้ เป็นงวดรายเดือน ๆ ละเท่า ๆกนั  รวม 

งวดละ.......................บาท (เว้นแต่งวดสดุท้าย) ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบีย้ 

เงินกู้จ านวน................ งวด  ตัง้แต่เดือนแรกท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ 

 ข้อ  6  ในการรับเงินกู้    ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงัสือสญัญากู้ เงิน   สญัญาค า้ประกนัส าหรับเงินกู้ พิเศษให้ไว้ต่อ 

สหกรณ์ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 

 
      ................................................................ ผู้ขอกู้  

      (................................ ............................... ) 
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หนงัสือค ายินยอม 
ของคู่สมรส 

 
ช่ือคู่สมรส…………………………………………………………… 
 
      วนัท่ี…………………………………… 
 
ข้าพเจ้า นาย/นาง…………………………………………..เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง……………… 

/……………………………………….ได้อนญุาตให้นาย/นาง……………………………………………………. 
เป็นผู้ขอกู้ เงินพิเศษของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน  จ ากดั ตามหนงัสือค าขอกู้ เงินพิเศษ 
 
        …………………………………สามี/ภรรยา 
        (………………………………..) 
 
        ………………………………..พยาน 
        (………………………………..) 
 
 ข้อ 1.  ตามท่ี………………………………………..ได้ขอกู้ เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุล าพูน   จ ากดั 
ตามหนงัสือกู้ส าหรับเงินกู้ พิเศษ……………/…………...วนัท่ี………………………….นัน้  ข้าพเจ้าคู่สมรสยินยอมอย่างไม่มี
จ ากดัเพ่ือหนีสิ้นเกี่ยวกบัผู้กู้รายนีใ้นส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นซ่ึงผู้กู้ มีอยู่ในสหกรณ์ฯ  
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผกูพันของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี ้  อตัราดอกเบีย้และการเรียกคืนเงินกู้ก่อน
ก าหนดตามท่ีกล่าวไว้ในหนงัสือกู้นัน้โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้าคู่สมรสยินยอมปฏิบตัิตามข้อผกูพันนัน้ๆทกุประการ 
 ข้อ 3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหนี ้ตามท่ีก าหนดไว้นัน้ให้แก่ผู้กู้    ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อน
เวลาเช่นนัน้ เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานัน้ๆด้วยทกุครัง้ 
 ข้อ 4.  เม่ือปรากฏว่าผู้กู้ ไม่ช าระหนีสิ้นให้แก่สหกรณ์ฯ ตามข้อผกูพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตใุด ๆและสหกรณ์ฯ  ได้แจ้ง
ความนัน้ให้ข้าพเจ้าทราบ   ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดช าระหนีใ้ห้แก่สหกรณ์ฯ   แทนผู้กู้ โดยมิพักใช้สิทธิของคู่สมรสนัน้แต่ประการ
ใดเลย 
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บนัทกึการวินิจฉัย 

เรียนเสนอ   คณะกรรมการด าเนินการในการประชุมครั้งที่.................วันที่........................................ . 
 

มีมติดังนี.้............................................................................................................................ .........................  

 
(ลงช่ือ).................................................... ผู้จัดการ 

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

เอกสารประกอบการย่ืนกู้เงนิพิเศษ 

1. ค าขอกู้ เงินพิเศษ   

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้กู้  และคู่สมรสของผู้กู้   ของผู้ค า้ประกัน และคู่สมรสผู้ค า้ประกัน   

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง อย่างละ  1  ฉบบั 

3. ส าเนาทะเบียนบ้านของ ผู้กู้ และ คู่สมรสผู้กู้  ของผู้ค า้ประกัน และ คู่สมรสของผู้ค า้ประกัน  

พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  อย่างละ  1  ฉบบั 

4. ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้กู้ และ ผู้ค า้ประกัน (กรณีสมรส)  พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง   

อย่างละ 1 ฉบบั 

5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ  -  สกลุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  อย่างละ  1 ฉบบั 

6. สลิปเงินเดือนของ ผู้กู้ ย้อนหลัง  3  เดือน 


