
 

 

 

 

  

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
เขียนท่ี................................................................ 
วนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ........... 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั  

 ขา้พเจา้…………………………………………………...….............สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................อาย…ุ.............. ปี  

เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                            

  ขา้ราชการบ านาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ................................................ 
ต าแหน่ง.............................................................................................สังกดั....................................................................................

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง................................................................บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี...................ถนน......................................ต าบล/แขวง............................................
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหัสไปรษณีย.์..............................................
โทรศพัท.์.................................................ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญั เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งิน จ านวน.....................................................บาท (............................................................................) 
โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี (ช้ีแจงเหตุผลแห่งการกูโ้ดยชดัเจน)........................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอเสนอผูค้  ้าประกนัดงัต่อไปน้ีคือ 
ล าดบัที่ ช่ือ สมาชิกเลข

ทะเบียนท่ี 
ท างานประจ าใน
ต าแหน่งและสังกดั 

เงินเดือน/
ค่าจา้ง 

ลายมือช่ือผูค้  ้าประกนั 

1      
2      
3      
4      
5      

 ขอ้ 3. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอช าระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนแบบ 

           ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ........................................ บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  จ านวน.............................งวด 

           ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ........................................ บาท   จ านวน.............................งวด 
 ขอ้ 4. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 5. ในการขอกูเ้งินคร้ังน้ี คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) ไดต้กลงท่ีจะท าหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

      ลงช่ือ...................................................ผูข้อกูเ้งิน 

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

รับท่ี……….……./………………  
วนัท่ี……../……………./………. 
เวลา.................................................น. 

หนงัสือกูท่ี้……………/…………...  
วนัท่ี……../………………/………...  
บญัชีเงินกูท่ี้………………………... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

(รายการต่อไปน้ี เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกีย่วกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน 

เงินไดร้าย
เดือน 
(บาท) 

เงินค่าหุ้น 
(บาท) 

จ ากดั
วงเงินกู ้
(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ 
วงเงินกูค้งเหลือ (บาท) 

สามญั เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ 
รวม(บาท) 

น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท)  
           

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนดัการส่งคืนเงินกู ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 

  (2) ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... 

รายการเก่ียวกบัผูค้  ้าประกนั 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือผูค้  ้าประกนั 
เงินไดร้าย
เดือน 
(บาท) 

การค ้าประกนัเงินกูร้ายอ่ืน 

ช่ือผูกู้ ้ ช่ือผูกู้ ้

1     
2     
3     
4     
5     

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนดัการส่งคืนเงินกู ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่    เคย    ไม่เคย 

  (2) ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... 

 ........................................เจา้หนา้ท่ี 
 (........................................) 
 ............../.............../............. 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 
      วนัท่ี.......... เดือน..............................พ.ศ............. 
  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงัน้ี 
 (1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ่ึ้งช้ีแจงไวใ้นค าขอกูเ้งินน้ี เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  จริง  ไม่จริง ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 
 (2) ในปัจจุบนัน้ีผูข้อกูเ้งินอยู่ในระหวา่งการสอบสวนหรือตอ้งโทษทางวินยัหรือจะขอลาออกจากงานประจ าหรือไม่ ? 
  มี  ไม่มี  ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 
 (3) ผูข้อกูเ้งินมีรายไดพ้อท่ีจะช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีขอกูห้รือไม่ ? 
  มี  ไม่มี  ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................................. 
    ลายมือช่ือ.................................................ต าแหน่ง............................. 
     (..................................................) 



 

      หนงัสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญ 

เลขท่ี................../ .................. 
วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ........... 

 ขา้พเจา้……………………………………………………................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................อาย.ุ...................ปี  

เป็น    ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                             

  ขา้ราชการบ านาญ   พนกังานราชการ  พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ................................................ 
ต าแหน่ง...............................................................................................สังกดั..................................................................................

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง............................................................บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี....................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์........................................... 
ขอท าหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใชค้  าวา่ “สหกรณ์”  
เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน.............................บาท (..........................................................................) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ...............................................................................และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละ...........................................ต่อปี 
   ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยนิยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน ดงัน้ี 

                     ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ..........................................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย จ านวน.............................งวด 

           ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ........................................ บาท     จ านวน.............................งวด 
  ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน......................................................พ.ศ. ................... เป็นตน้ไป 
 ขา้พเจ้าขอยืนยนัว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวนัส้ินเดือนท่ีระบุไว้
ส าหรับงวดนั้น ๆ   
 ขอ้ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 3.นั้น ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงิน
ไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้ หักจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้นจากเงินไดร้ายเดือนและเงิน
ไดอ่ื้นของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงิน
ไดอ่ื้นมอบไว ้ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยินยอมถือวา่ ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูใ้ห้ถือว่า
เงินกูท่ี้ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ี
ใหไ้ว ้
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า ขา้พเจา้
จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
 ถา้ขา้พเจ้าไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินสะสม
ส าหรับขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ี
ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน               
เสียก่อนได ้  

ลงช่ือ......................................ผู้กู้ 
ลงช่ือ......................................พยำน 
ลงช่ือ......................................พยำน 
 



  
 ขอ้ 7. ในการกูเ้งินคร้ังน้ี ขา้พเจา้ไดน้ าใบหุน้ของสหกรณ์ เลขท่ี..............................จ านวน..................................หุน้ 
เป็นเงิน.............................................บาท มาจ าน าไวเ้ป็นประกนัเงินกูค้ร้ังน้ีดว้ยและขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะน าเงินค่าหุน้ท่ีจะเกิดขึ้น
ในภายหนา้มาประกนัเงินกูข้องขา้พเจา้ 
 ขอ้ 8. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ขอ้ 9. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน หรือเงิน
อ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ เม่ือขา้พเจา้มีสิทธ์ิไดรั้บเงินดงักล่าวและให้ถือเอา
ขอ้สัญญาน้ีเป็นเจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้กักลบลบหน้ี โดยใหส้หกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหกักลบลบหน้ีได ้
 ขอ้ 10. ขา้พเจา้ได้ท าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืน จ านวน 3 ฉบบั มอบไวใ้ห้
สหกรณ์ หน่วยงานตน้สังกดั และส าหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนังสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้สามญั น้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญัต่อหนา้พยาน 
     ลงช่ือ.............................................................ผูกู้เ้งิน 
          (..................................................................) 
     ลงช่ือ.............................................................พยาน 
          (..................................................................) 
     ลงช่ือ.............................................................พยาน 
          (..................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ขา้พเจา้.......................................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน....................................................บาท 
(.....................................................................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้           

ณ วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ................ โดย     รับเป็นเงินสด     เชค็     โอน/น าเงินเขา้ฝาก 
บญัชีของขา้พเจา้ ช่ือธนาคาร..............................................สาขา....................................บญัชีเลขท่ี................................................ 
     ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บเงิน 
          (..................................................................) 
     ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
          (..................................................................) 
     ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจหนงัสือกูเ้งิน 
          (..................................................................) 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูกู้มี้คู่สมรส) 

เขียนท่ี.............................................................. 
วนัท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. ............... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง..............................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง..................................................................................... 
ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้กูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี ตามหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญั ขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้ง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้คูส่มรส 
        ......................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม 
        (.....................................................) 
        ......................................................ผูกู้เ้งิน 
        (.....................................................) 

 


