
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  
         เงินกู้สำมัญ (ใช้บุคคลค้ ำประกัน) จ ำนวน...................................................บำท(...................................................................) 

                                เงินกู้สำมัญ (ไมเ่กินจ ำนวนหุ้น) จ ำนวน...................................................บำท(...................................................................) 
ข้อ 2. เพื่อน ำไปใช้ตำมวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
        2.1. เพื่อใช้จ่ำยในครอบครวัอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือหลำยอยำ่งได้แก ่

                     จัดกำรเกี่ยวกับบ้ำนที่อยู่อำศัย จัดหำสิ่งจ ำเป็นส ำหรับครอบครัว 

 อุปกำระเลี้ยงดูบุตรและบุคคลในครอบครัว รักษำพยำบำลบคุคลในครอบครัว 

 กำรศึกษำบุตร ปลดเปลื้องหนี้สินของครอบครัว 

 ลงทุนประกอบอำชีพร่วมกับคูส่มรส 

        2.2. เพื่อช ำระหนี้สหกรณ์ จ ำนวน.........................สญัญำ คือ 

 หนังสือกู้ที.่........................ลงวันท่ี............................................งวดที่.................ต้นเงินคงเหลือ.......................................บำท 

 หนังสือกู้ที่.........................ลงวันท่ี............................................งวดที่.................ต้นเงินคงเหลือ.......................................บำท 

                     หนังสือกู้ที.่........................ลงวันท่ี............................................งวดที่.................ต้นเงนิคงเหลือ.......................................บำท 

ข้อ 3. ในเวลำนี้ข้ำพเจ้ำเป็น          ข้ำรำชกำร         ลูกจ้ำงประจ ำ ต ำแหน่ง ................................................................................................ 
        สังกัด...............................................................................................ได้รับเงินได้รำยเดือน..................................................................บำท  
        ที่อยู่เลขท่ี..................หมู่ที่...................ต ำบล........................................อ ำเภอ........................................จังหวัด....................................... 
         ไม่มีคู่สมรส         มีคู่สมรส ช่ือ...................................................................................................................................................... 

 ข้อ 4. ในเวลำนี้ข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม.....................................................หุ้น เป็นเงิน....................................................................บำท 

                    และขำ้พเจ้ำส่งเงนิค่ำหุ้นรำยเดือนในอัตรำเดือนละ....................................................บำท 
  

 ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกนัดังต่อไปนี้ คือ :- 
     5.1 สมำชิกค้ ำประกันจ ำนวน.................คน ดังนี้   

ล ำดับท่ี ช่ือ 
สมำชิกเลข 
ทะเบียนท่ี 

รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำ 
ในต ำแหน่งและสังกัด 

เงินได้รำยเดือน 
(บำท) 

หมำยเลขโทรศัพท์ 
ท่ีติดต่อได้สะดวก 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

 

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

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

หมำยเลขโทรศัพท์ท่ีติดต่อได้สะดวก 

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



 
   5.2 สมำชิกค้ ำประกันและอื่นๆ ดงันี้ 
 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ (สฌ.สธ.ลพ1) และเสนอสมำชิกผู้ค้ ำประกัน...........คน ตำมข้อ 5.1 
 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ (สฌ.สธ.ลพ2) และเสนอสมำชิกผู้ค้ ำประกัน...........คน ตำมข้อ 5.1 
 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ (สสธท) และเสนอสมำชิกผู้ค้ ำประกัน...........คน ตำมข้อ 5.1 
 สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ (สส.ชสอ.) และเสนอสมำชิกผู้ค้ ำประกัน...........คน ตำมข้อ 5.1 
 ประกันสินเชื่อกับบริษัทประกัน และเสนอสมำชิกผู้ค้ ำประกัน...........คน ตำมข้อ 5.1 
                  5.3 เงินรับฝำกในสหกรณ์ บัญชีเลขท่ี........................................จ ำนวน......................................................บำท 
            ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำต้องถือหุ้นเพิ่มตำมสัดส่วนของวงเงินกู้จ ำนวน..........................................บำท และประสงค์ที่จะช ำระค่ำหุ้นโดยหักจำกวงเงินกู้ 
                  ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำพเจ้ำไม่อยู่ในระหว่ำงกำรสอบสวนทำงวินัยต่ำงๆ และข้ำพเจ้ำยนิยอมปฎิบัตติำมหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
ที่สหกรณ์ก ำหนดทุกประกำร 
 

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

 
 

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

(รำยกำรต่อไปนี้ 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 (ผู้กู้,ผู้ค้ ำประกัน,คู่สมรส) 
3.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้กู้,ผู้ค้ ำประกัน,คู่สมรส) 
4.ส ำเนำทะเบียนสมรส,ส ำเนำทะเบียนหย่ำ(ถ้ำมี), 
  ส ำเนำใบมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสผู้กู้,ผู้ค้ ำประกันเสียชีวิต) 

 
5.ส ำเนำหลักฐำนกำรเปล่ียนชื่อ-สกุล,หลักฐำนกำรเปลี่ยน 
  ค ำน ำหน้ำ นำง,นำงสำว(ถ้ำมี )(ผู้กู้,ผู้ค้ ำประกัน,คู่สมรส) 
6.ส ำเนำสมุดบัญชีเงินฝำกธนำครกรุงไทย (กรณีโอน) 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
 



 

 
หนังสือค ำยินยอม 

ของคู่สมรส 
 

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

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

ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว......................................เป็นสำมี/ภรรยำ ของ นำย/นำง/นำงสำว..................................... 
ได้อนุญำตให้นำย/นำง/นำงสำว...........................................เป็นผู้ขอกู้เงินสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน  จ ำกดั 
ตำมหนังสือค ำขอกู้เงินสำมัญ 
 
 

............................................................สำมี/ภรรยำ 
                                                                              (............................................................) 

 

                                                                                                                
.................................................................พยำน 

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

                      ข้อ 1. ตำมที่..............................................................................ได้ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพนู จ ำกัด 
ตำมหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมญั................../.....................วันที่........................................................นั้น  ข้ำพเจ้ำคู่สมรสยินยอม
อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัดเพื่อหนี้สินเก่ียวกับผู้กู้รำยนี้ในส่วนที่เกินกว่ำค่ำหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 

   ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพนัของผู้กู้ในเร่ืองกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ยและกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อน
ก ำหนดตำมที่กลำ่วไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจำ้คู่สมรสยินยอมปฏิบัตติำมข้อผูกพนันั้นๆทุกประกำร 

   ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ยอมผ่อนเวลำสง่เงินงวดช ำระหนี้ ตำมที่ก ำหนดไวน้ั้นให้แก่ผู้กู้ ข้ำพเจ้ำถือว่ำกำรผ่อนเวลำ
เช่นนัน้ เป็นควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำด้วย จึงให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงในกำรผ่อนเวลำนัน้ได้วยทุกคร้ัง 

   ข้อ 4. เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ช ำระหนี้สินให้แก่สหกรณ์ฯ ตำมข้อผูกพันไม่ว่ำจะเปน็เพรำะเหตุใดๆ และสหกรณ์ฯ ได้
แจ้งควำมนัน้ให้แก่ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผดิช ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯแทนผู้กู้โดยมิพักสิทธิของคู่สมรสนัน้แต่
ประกำรใดเลย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หนังสือยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงิน 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่............เดือน.......................................พ.ศ....................... 

 เรียน ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน   จ ำกัด 

  ข้ำพเจ้ำ..............................................................................เลขบัตรประชำชน............................................................... 
อยู่บ้ำนเลขที่...............หมู่ที่..............ซอย..................................ถนน....................................ต ำบล / แขวง..................................
อ ำเภอ / เขต..........................................จังหวัด..............................................โทรศัพท์................................................................  
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด  ส ำนักงำนตั้งอยู่ที่  263  หมู่   1  ต ำบลเหมืองง่ำ    อ ำเภอเมืองล ำพูน   
จังหวัดล ำพนู  ซึ่งเปน็สถำบันกำรเงิน ที่ข้ำพเจ้ำได้เข้ำมำสมัครเป็นสมำชิก และท ำธุรกรรมทำงกำรเงินต่ำง ๆ   ให้มีสิทธิในกำร
ด ำเนินกำรตรวจสอบข้อมูลทำงกำรเงิน   รวมถึงใบรับรองกำรจ่ำยเงินเดือนและเงนิอื่นประจ ำเดือนของข้ำพเจ้ำ  โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ  ทั้งสิน้ 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ควำมยินยอม 
                                         (........................................................) 
 
 
หมำยเหตุ กรุณำกรอกรำยละเอียดให้ครบทุกช่อง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนังสือรับรองกำรมีภำระหนี้ / ไม่มีภำระหนี้ต่อธนำคำรออมสิน 
 

เขียนที่.............................................................. 
วันที่...............เดือน..............................................พ.ศ.......................... 

 
เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด  
  ข้ำพเจ้ำ...........................................................................ต ำแหน่ง.......................................................... 
สังกัด.....................................อ ำเภอ.............................จังหวัด ล ำพูน สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 
เลขทะเบียนสมำชิกที่.............................................ขอรับรองว่ำ 
ข้ำพเจ้ำ   ไม่มีภำระหนี้ค้ำงต่อธนำคำรออมสิน ในวนัที่ขอกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 
             ณ วันที่.................เดือน..............................................พ.ศ..................... 
             มีภำระหนี้ค้ำงกับธนำคำรออมสิน ณ วันที่.................เดือน.....................................พ.ศ......................... 
             จ ำนวน........................................บำท เงินงวดทีผ่่อนช ำระต่อเดือน........................................................ 
 
ข้ำพเจ้ำ ขอรับรองว่ำ ข้อควำมข้ำงต้นเปน็จริงทุกประกำร 
 
จึงเรียนมำเพื่อทรำบและพิจำรณำด ำเนนิกำรต่อไป 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

เอกสำรแนบท้ำยสัญญำ 
หนังสือยินยอมให้หักเงินสวัสดกิำร เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้รบัเพื่อช ำระหนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 
 

เขียนที่................................................................ 
วันที่................................................................ 

 
  ข้ำพเจ้ำ...............................................................เลขประจ ำตัวประชำชน...................................................................... 
เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพนู จ ำกัด เลขทะเบียนที่...........................สังกัดหน่วยงำน................................ 
อ ำเภอ...................................จังหวัด ล ำพูน  ที่อยู่ บ้ำนเลขที่.....................หมู่ที่...................ตรอก/ซอย................................. 
ถนน...................................................ต ำบล/แขวง..............................................อ ำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์.................................................................. 
บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ บัญชีเลขที่.................................ของสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพนู จ ำกัด 
 

  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด โดยคณะกรรมกำรด ำเนินกำรหรือผู้จัดกำรหรือ
เจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่จำ่ยเงินสวัสดิกำร เงินปันผลและเงินเฉลีย่คืน หรือเงินอื่นใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รบัจำกสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขล ำพนู จ ำกัด หักเงินดังกลำ่วจำกบัญชีเงนิฝำกของข้ำพเจ้ำ เพื่อช ำระหนี้เงินกู้ที่ขำ้พเจ้ำค้ำงช ำระแก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด  ในสว่นที่หักจำกเงินได้รำยเดือนไม่ครบตำมที่ระบไุว้ในสัญญำเงินกู้ โดยมีผลใช้ได้ตลอดไป
จนกว่ำข้ำพเจำ้จะได้มีหนังสือเพือ่ขอยกเลิก 
    
 
                                                                     (ลงชือ่)..................................................................สมำชิกผู้ยินยอม 

                                                                              (..................................................................) 
 
                                                                     (ลงชือ่)..................................................................พยำน 
                                                                              (..................................................................) 
 
                                                                     (ลงชือ่)..................................................................พยำน 
                                                                              (..................................................................) 
 
 

 

 

 


