
อนุมัติเงินกู้ 
จ ำนวนเงิน........................................................บำท 

ลงชื่อ......................................................................กรรมกำร 

ลงชื่อ......................................................................กรรมกำร 

ลงชื่อ......................................................................กรรมกำร 

 

 

 

 

 

 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 

 

เขียนที่............................................................................................... 
วันท่ี................................................................................................... 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 

 ข้ำพเจ้ำ........................................................................................................................สมำชิกเลขทะเบยีนท่ี....................................................... 
ขอเสนอค ำขอกู้เงินสำมญั  เพื่อโปรดพิจำรณำดังต่อไปนี ้

ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสหกรณ์ จ ำนวน..............................................................บำท(........................................................................................)  
โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรดังต่อไปนี้  ( ช้ีแจงควำมมุ่งหมำยและเหตผุลแห่งกำรกู้โดยละเอียด    ถ้ำจะน ำเงินกู้ไปใช้เพื่อควำมมุ่งหมำยหลำยอย่ำง ก็แยก
ระบุจ ำนวนเงิน และให้ค ำช้ีแจงส ำหรับแตล่ะอย่ำง )............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................................
 ข้อ 2. ในเวลำนี้ ข้ำพเจ้ำเป็นข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง...................................................................................................................... 
สังกัด...............................................................................................................ไดร้ับเงินได้รำยเดือน.............................................................................บำท 

 ข้อ 3. ในเวลำนี้ข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม.....................................................หุ้น เป็นเงนิ....................................................................บำท 

และข้ำพเจ้ำส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนอยู่ในอัตรำ....................................................บำท 

 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำมีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐำนะผู้กู้  ดังต่อไปนี ้

 
 

 ข้อ 5. นอกจำกค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลกัประกันดังต่อไปนี้ คือ :- 
 ค ำเสนอค  ำประกัน 

ล ำดับที ่ ช่ือ 
สมำชิกเลข 
ทะเบียนที ่

รับรำชกำรหรือท ำงำน
ประจ ำในต ำแหน่ง 

และสังกัด 

เงินได้รำย
เดือน 
(บำท) 

ข้ำพเจ้ำผูกพันตนที่จะเข้ำค้ ำประกนั
ตำมค ำขอกู้ข้ำงต้นนี้ จึงลงลำยมือช่ือไว้

เป็นส ำคญั 
1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

ล ำดับที ่ หนังสือกู้ที ่ วัน เดือน ปี ที่กู้ ต้นเงินคงเหลือ 

    

    

    

    

    

หนังสือกู้ที่.......................................................... 
วันที่.................................................................... 
บัญชีเงินกู้ที่........................................................ 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสขุล ำพูน จ ำกัด 
รับที่................................................................ 
วันที่................................................................ 
เวลำ................................................................ 

หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก 

.............................................................
. 



 
 

 ข้อ 6. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งช ำระเงินกู้แบบ.........................................................งวดละ.......................................................บำท 
(พร้อมด้วยดอกเบีย้ในอัตรำร้อยละ..................ต่อปี) เป็นจ ำนวน..................................งวด  
 ข้อ 7. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำจะได้ท ำหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณก์ ำหนด 
 ข้อ 8. (เฉพำะในกรณีที่ผู้ขอกู้มีคูส่มรส)  ในกำรกู้เงินตำมค ำขอกู้นี้  ข้ำพเจ้ำไดร้ับอนุญำตจำกคูส่มรสซึ่งพร้อมที่จะท ำค ำอนุญำตให้ไว้เปน็
หลักฐำนในท้ำยหนังสือกู้นี้ด้วย 
 

ลงชื่อ.....................................................................................ผู้ขอกู้ 
               (....................................................................................) 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
วันท่ี............................................................ 

 ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เหน็ และตำมที่ไดส้อบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็นต่อไปนี ้
 ( 1 ) ควำมมุ่งหมำยและเหตุแห่งกำรกู้ ซึ่งช้ีแจงไว้ในค ำขอกู้นี้ เป็นควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 ( 2 ) ในเวลำนี้ผู้ขอกู้มีพฤติกำรณซ์ึ่งอำจถูกออกจำกงำนประจ ำหรือไม่ ? ........................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................. 
 ( 3 ) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภำยนอกสหกรณ์เป็นจ ำนวนมำกหรือไม่ ? ……………………………………............................………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................………………………………… 
 ( 4 ) ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือช่ือของผู้ขอกู้และผู้ค้ ำประกันจริงหรือไม่ ? ............................................................................................................ 
   (ลำยมือชื่อ).....................................................................................ต ำแหน่ง................................................................................... 
         (..............................................................................) 
 

(รำยกำรต่อไปนี  เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ ำนวนเงินกู้...............................................................บำท 

เงินได้รำยเดือน 
(บำท) 

จ ำกัดวงเงินกู้ 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ 
วงเงินกู้คงเหลือ 

(บำท) สำมัญ 
(บำท) 

เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
(บำท) 

พิเศษ 
(บำท) 

อื่นๆ 
(บำท) 

รวม 
(บำท) 

        
        

 
หมำยเหตุ  (1) เคยผิดนัดกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ หรือขำดส่งเงินคำหุ้นรำยเดือนหรือไม่.................................................................................................... 
    (2) ข้อช้ีแจงอื่นๆ............................................................................................................................................................................................. 
 

......................................................................เจ้ำหน้ำที ่
............./............./............. 

 

 

**เอกสำรประกอบกำรกู้เงิน** 
1.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน(รับรองส ำเนำ) 
2.ส ำเนำบัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร (ผู้กู,้ผู้ค้ ำประกัน,คู่สมรส) 
3.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้กู,้ผู้ค้ ำประกัน,คู่สมรส) 
4.ส ำเนำทะเบียนสมรส,ส ำเนำทะเบียนหย่ำ(ถ้ำมี), 
  ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสผู้กู,้ผู้ค้ ำประกันเสียชีวิต) 

 
5.ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ-สกุล,หลักฐำนกำรเปลี่ยน 
  ค ำน ำหน้ำ นำง,นำงสำว(ถ้ำมี) (ผูกู้,้ผู้ค้ ำประกัน,คู่สมรส) 
6.ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำคำรกรุงไทย (กรณโีอน) 
 



 

 

หนังสือค ำยินยอม 

ของคู่สมรส 

 

ช่ือคู่สมรส…………………………………………......................………………… 
 

      วันท่ี……………....……………………… 

 

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง……………………………….....………..…..เป็นสำม/ีภรรยำของนำย/นำง…………………….....…..........………………………. 
ได้อนุญำตให้นำย/นำง…………………………………………….............……….เป็นผู้ขอกู้เงินสำมัญของ สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขล ำพูน  จ ำกัด 
 ตำมหนังสือค ำขอกู้เงินสำมัญ 

……….................…………………………สำม/ีภรรยำ 

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

                    ………………..........................………………..พยำน 

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

ข้อ 1.  ตำมที…่………………………………........................……ได้ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด  ตำมหนังสือกู้
ส ำหรับเงินกู้สำมญั……………/………….วันท่ี……………...........……………นั้น  ข้ำพเจ้ำคู่สมรสยินยอมอย่ำงไม่มีจ ำกดัเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับผู้กูร้ำยนี้
ในส่วนท่ีเกินกว่ำค่ำหุ้นซึ่งผู้กูม้ีอยู่ในสหกรณ์ฯ 

ข้อ 2.  ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ อัตรำดอกเบีย้และกำรเรียกคนืเงินกู้ก่อนก ำหนดตำมที่
กล่ำวไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำคู่สมรสยินยอมปฏิบัตติำมข้อผูกพันนั้นๆทุกประกำร 

ข้อ 3.  ในกรณีที่สหกรณฯ์ ยอมผอ่นเวลำส่งเงินงวดช ำระหนี้ ตำมทีก่ ำหนดไว้นั้นให้แกผู่้กู้ ข้ำพเจ้ำถือว่ำกำรผ่อนเวลำเช่นน้ัน เป็น
ควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำด้วย จึงให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงในกำรผ่อนเวลำนั้นๆด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 4.  เมื่อปรำกฏว่ำผู้กูไ้ม่ช ำระหนี้สินให้แก่สหกรณฯ์ ตำมข้อผูกพันไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุใดๆ และสหกรณ์ฯ ได้แจ้งควำมนั้นให้

ข้ำพเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดช ำระหนี้ให้แก่สหกรณฯ์ แทนผูกู้้โดยมิพักใช้สิทธิของคู่สมรสนั้นแต่ประกำรใดเลย 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมลูทำงกำรเงิน 

เขียนที.่.......................................................................... 
วันท่ี............เดือน.......................................พ.ศ....................... 

 เรียน ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน   จ ำกัด 

  ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................เลขบัตรประชำชน..................................................................... 
อยู่บ้ำนเลขที่..............................หมู่ที่..............ซอย......................................ถนน....................................ต ำบล / แขวง......................................
อ ำเภอ / เขต.....................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์.........................................................................  
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน  จ ำกัดส ำนักงำนตั้งอยู่ท่ี  263   หมู่  1 ต ำบลเหมืองง่ำ  อ ำเภอเมืองล ำพูน  จังหวัดล ำพูน  
ซึ่งเป็นสถำบันกำรเงินที่ข้ำพเจ้ำไดเ้ข้ำมำสมัครเป็นสมำชิก และท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ   ให้มีสิทธิในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบ 
ข้อมูลทำงกำรเงิน   รวมถึงใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนและเงินอ่ืนประจ ำเดือนของข้ำพเจ้ำ  โดยไม่มีเงือ่นไขใดๆ    ทั้งสิ้น 
 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 
                                          (............................................................) 
 
 
หมำยเหตุ กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบทุกช่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือรับรองกำรมีภำระหนี  / ไม่มีภำระหนี ต่อธนำคำรออมสิน 

 

เขียนที่.............................................................. 
วันท่ี...............เดือน..............................................พ.ศ.......................... 

 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด  
   ข้ำพเจ้ำ...........................................................................ต ำแหน่ง.......................................................... 

สังกัด.....................................อ ำเภอ.............................จังหวดั ล ำพนู สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกดั 

เลขทะเบยีนสมำชิกท่ี.............................................ขอรับรองว่ำ 

ข้ำพเจ้ำ   ไม่มภีำระหนี้ค้ำงต่อธนำคำรออมสนิ ในวันท่ีขอกู้กับสหกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 

ณ วันท่ี.................เดือน..............................................พ.ศ..................... 
   มีภำระหนี้ค้ำงกับธนำคำรออมสิน ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ......................... 
   จ ำนวน........................................บำท เงินงวดที่ผ่อนช ำระต่อเดือน........................................................ 
 

ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 

 

จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำด ำเนินกำรต่อไป 

 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ 
หนังสือยินยอมให้หักเงินสวัสดิกำร เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับเพ่ือช ำระหนี  

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 
 

เขียนที่................................................................................ 
   วันท่ี................................................................................ 

 
  ข้ำพเจ้ำ........................................................................เลขประจ ำตัวประชำชน........................................................................... 

เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขล ำพูน จ ำกดั เลขทะเบียนที่.................................สังกัดหน่วยงำน............................................. 
อ ำเภอ.........................................จงัหวัด ล ำพูน  ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี..........................หมู่ที่......................ตรอก/ซอย...................................... 
ถนน...........................................................ต ำบล/แขวง...............................................อ ำเภอ/เขต..............................................................
จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์..............................................โทรศัพท์.................................................................. 
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ บัญชีเลขท่ี............................................ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสขุล ำพูน จ ำกัด 

 
ข้ำพเจ้ำยินยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผูจ้ัดกำรหรือเจ้ำหน้ำท่ีผู้มีหนำ้ที่

จ่ำยเงินสวสัดิกำร เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกดั หักเงินดังกล่ำว
จำกบัญชีเงินฝำกของข้ำพเจ้ำ เพือ่ช ำระหนี้เงินกู้ท่ีข้ำพเจ้ำค้ำงช ำระแก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด  ในส่วนท่ีหักจำกเงินได้
รำยเดือนไม่ครบตำมที่ระบไุว้ในสญัญำเงินกู้ โดยมผีลใช้ได้ตลอดไปจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้มหีนังสือเพื่อขอยกเลิก 
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