
 
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 

โครงกำรกู้เงินเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ๒ ส ำหรับสมำชิกสำมัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 
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เขียนที่........................................................ 
วันที่..............เดือน............................................พ.ศ................... 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 

 ข้าพเจ้า.......................................................................สมาชกิเลขทะเบียนที่.......................ปัจจุบันรับราชการหรือท างาน
ประจ าในต าแหน่ง................................................................สังกัดหน่วยงาน.................................อ าเภอ....................... ................. 
โทรศัพท์....................................................ได้รับเงินได้รายเดือน (   ) ไม่รวม (   ) รวมเงินประจ าต าแหน่ง..............................บาท 

เกิดวันที่.................เดือน..............................พ.ศ.................เข้ารับราชการวันที่.................เดือน...............................พ.ศ.................  
เลขประจ าตัวประชาชน.......................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........ถนน................................. 
ต าบล.......................................อ าเภอ.......................................จังหวัด............................... ........โทรศัพท์........................................ 
ฐานะการสมรส (   ) โสด (   ) หม้าย (   ) หย่า (   ) มีคู่สมรส ชื่อ................................................................................................... 
เสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพ่ือคณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ จ านวน..............................................บาท(.................................... ............................) 
โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด ถ้าจะน าเงินกู้ไปใช้เพ่ือความมุ่งหมาย
หลายอย่าง ก็แยกระบุจ านวนเงิน และให้ค าชี้แจงส าหรับแต่ละอย่าง) 
 (1)....................................................................... ................................................................................................................  
 (2).......................................................................................................................... ............................................................. 
 (3).......................................................................................................................... ............................................................. 
 ข้อ 2. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม............................หุ้น เป็นเงิน.............................................................บาท 

และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ.................................................บาท  

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด ดังนี้ 
  3.1 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ..........................................บาท  

  3.2 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ..........................................บาท  

  3.3 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ................... .......................บาท 

  3.4 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ....................... ...................บาท 

  3.5 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ....................... ...................บาท 

 

รับที่............................................................................... 
วันที.่.............................................................................. 
ค ำเตือน ผู้ขอกู้ตอ้งกรอกขอ้ความตามรายการที่สหกรณ์
ก าหนดไว้ใบแบบค าขอกูน้ี้ ด้วยลำยมือของตนเองและใช้
ปำกกำสีเดียวกัน โดยถกูต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์
จะไม่รับพิจารณา 

หนังสือกู้ที่....................................................... 
วันที.่................................................................ 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการ 
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 ข้อ 4. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ 

สมำชกิที่จะเปน็ผู้ค  ำประกันและเสนอค  ำประกนั 

 ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ ผูกพันตนที่จะค้ าประกันตามค าขอกู้นี้ จึงลงลายมือชื่อเป็นส าคัญและจ ากัดวงเงินค้ าประกัน
เต็มวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญา 

4.1 ชื่อ.......................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................ต าแหน่ง.................................... 
สังกัดหน่วยงาน..................................อ าเภอ...............................จังหวัด...............................เงินได้รายเดือน...........................บาท 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...............หมู่.............ถนน...........................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ 
จังหวัด............................โทรศัพท.์.....................................................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................... 
ฐานะการสมรส (  ) โสด  (  ) หม้าย (  ) หย่า (  ) มีคู่สมรสชื่อ ..................................................... .................................................. 
 

(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

4.2 ชื่อ......................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................ต าแหน่ง..................................... 
สังกัดหน่วยงาน..................................อ าเภอ...............................จังหวัด...............................เงินได้รายเดือน...........................บาท 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่...............หมู่.............ถนน...........................................ต าบล.................................อ าเภอ............................ 
จังหวัด............................โทรศัพท.์.....................................................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................... 
ฐานะการสมรส (  ) โสด  (  ) หม้าย (  ) หย่า (  ) มีคู่สมรสชื่อ ..................................................... .................................................. 
 

(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งช าระเงินกู้แบบ..............................งวดละ..................บาท(เว้นแต่งวดสุดท้าย) 
ตามท่ีสหกรณ์ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ย เป็นจ านวน...............................งวด  

 ข้อ 6. ในการรับเงินกู ้ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือสัญญาเงินกู้ สัญญาค้ าประกันส าหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามที่
สหกรณ์ก าหนด 

 

....................................................................ผู้ขอกู้ 
                                                                              (....................................................................) 
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หนังสือค ายินยอม 

ของคู่สมรส 
 

ชื่อคู่สมรส.......................................................... 
 

วันที่.............................................. 
 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................เป็นสามี/ภรรยา ของ นาย/นาง/นางสาว..................................... 
ได้อนุญาตให้นาย/นาง/นางสาว...........................................เป็นผู้ขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน  จ ากดั 
ตามหนังสือค าขอกู้เงินสามัญ 

 
 

 ............................................................สามี/ภรรยา 
                                                                              (............................................................) 

 

                                                                                                            
..................................................................พยาน 

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

                      ข้อ 1. ตามที่........................................................................ได้ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขล าพูน จ ากัด 
ตามหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามญั................../.....................วันที่....................................................นั้น  ข้าพเจ้าคู่สมรสยินยอม
อย่างไม่มีข้อจ ากัดเพื่อหนี้สินเก่ียวกับผู้กู้รายนี้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 

   ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพนัของผู้กู้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อน
ก าหนดตามที่กลา่วไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจา้คู่สมรสยินยอมปฏิบัตติามข้อผูกพนันั้นๆทุกประการ 

   ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ยอมผ่อนเวลาสง่เงินงวดช าระหนี้ ตามที่ก าหนดไวน้ั้นให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อน
เวลาเช่นนั้น เปน็ความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นได้วยทุกครั้ง 

   ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนี้สินให้แก่สหกรณ์ฯ ตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเปน็เพราะเหตุใดๆ และสหกรณ์ฯ ได้
แจ้งความนัน้ให้แก่ข้าพเจ้าทราบแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯแทนผู้กู้โดยมิพักสิทธิของคู่สมรสนัน้แต่
ประการใดเลย 
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**เอกสำรประกอบกำรกู้เงิน** 
1.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน(รับรองส าเนา) 
2.ส าเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ผู้กู,้ผู้ค้ าประกัน,คู่สมรส) 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู,้ผู้ค้ าประกัน,คู่สมรส) 
4.ส าเนาทะเบียนสมรส,ส าเนาทะเบียนหย่า(ถ้ามี), 
  ส าเนาใบมรณะบตัร(กรณีคูส่มรสผู้กู้,ผู้ค้ าประกันเสียชีวิต) 
5.ส าเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือ-สกุล,หลักฐานการเปลี่ยน 
  ค าน าหน้า นาง,นางสาว(ถ้ามี )(ผูกู้้,ผู้ค้ าประกัน,คู่สมรส) 
6.ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาครกรุงไทย (กรณโีอน) 

 
 

 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ / ผู้ได้รับมอบหมำย 

วันที่..............เดือน..............................พ.ศ............... 
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว (เห็นสมควรที่สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกนี้ได้หรือไม่) 

  (     ) ได้........................................................   (     ) ไม่ได้ ......................................................... 

(ลงชื่อ)....................................................ต าแหน่ง..........................................  
                                     (.......................................................) 

 

บันทึกผลวินิจฉัย 

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

มีมติดังนี้................................................................................................................................... .................................. 
 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้จัดการ 

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


