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

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

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

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

 

 

 
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 

โครงกำรกู้เงินเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต ๒ ส ำหรับสมำชิกสำมัญ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 
 
 

֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍֍ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด 

 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................สมำชกิเลขทะเบียนที่.......................ปัจจุบันรับรำชกำรหรือท ำงำน
ประจ ำในต ำแหน่ง................................................................สังกัดหน่วยงำน................. ................อ ำเภอ........................................ 
โทรศัพท์....................................................ได้รับเงินได้รำยเดือน (   ) ไม่รวม (   ) รวมเงินประจ ำต ำแหน่ง..............................บำท 

เกิดวันที่.................เดือน..............................พ.ศ.................เข้ำรับรำชกำรวันที่.................เดือน...............................พ.ศ.................  
เลขประจ ำตัวประชำชน.......................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่.............หมู่ที่...........ถนน................................. 
ต ำบล.......................................อ ำเภอ.......................................จังหวัด............................... ........โทรศัพท์........................................ 
ฐำนะกำรสมรส (   ) โสด (   ) หม้ำย (   ) หย่ำ (   ) มีคู่สมรส ชื่อ............................................................ ....................................... 
เสนอค ำขอกู้เงินพิเศษเพ่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำร สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด ได้พิจำรณำดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินของสหกรณ์ จ ำนวน..............................................บำท(.................................... ............................) 
โดยจะน ำไปใช้เพ่ือกำรดังต่อไปนี้ (ชี้แจงควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งกำรกู้โดยละเอียด ถ้ำจะน ำเงินกู้ไปใช้เพ่ือควำมมุ่งหมำย
หลำยอย่ำง ก็แยกระบุจ ำนวนเงิน และให้ค ำชี้แจงส ำหรับแต่ละอย่ำง) 
 (1).......................................................................................................................... ............................................................. 
 (2).......................................................................................................................... ............................................................. 
 (3)............................................................................................................................................................. .......................... 
 ข้อ 2. ในเวลำนี้ข้ำพเจ้ำมีหุ้นอยู่ในสหกรณ์รวม............................หุ้น เป็นเงิน.............................................................บำท 

และข้ำพเจ้ำส่งเงินค่ำหุ้นรำยเดือนอยู่ในอัตรำเดือนละ.................................................บำท  

 ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขล ำพูน จ ำกัด ดังนี้ 
  3.1 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ..........................................บำท  

  3.2 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ................... .......................บำท 

  3.3 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ................... .......................บำท 

  3.4 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ..........................................บำท 

  3.5 หนังสือเงินกู้ที่..........................วันที่กู้.....................................ยอดกู้คงเหลือ................... .......................บำท 
 
 
 
 

รับที่............................................................................... 
วันที.่.............................................................................. 
ค ำเตือน ผู้ขอกู้ตอ้งกรอกขอ้ควำมตำมรำยกำรที่สหกรณ์
ก ำหนดไว้ใบแบบค ำขอกูน้ี้ ด้วยลำยมือของตนเองและใช้
ปำกกำสีเดียวกัน โดยถกูต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์
จะไม่รับพิจำรณำ 
 

หนังสือกู้ที่....................................................... 
วันที.่................................................................ 
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ำยจัดกำร 

โทร.053-093788 , 053-093656 , 081-7649381 
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 ข้อ 4. นอกจำกค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ 
สมำชกิที่จะเปน็ผู้ค  ำประกันและเสนอค  ำประกนั 

 ข้ำพเจ้ำผู้มีรำยชื่อต่อไปนี้ ผูกพันตนที่จะค้ ำประกันตำมค ำขอกู้นี้ จึงลงลำยมือชื่อเป็นส ำคัญและจ ำกัดวงเงินค้ ำประกัน
เต็มวงเงินที่ระบุไว้ในสัญญำ 

4.1 ชื่อ.......................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่........................ต ำแหน่ง.................................... 
สังกัดหน่วยงำน..................................อ ำเภอ...............................จังหวัด...............................เงินได้รำยเดือน...........................บำท 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่...............หมู่.............ถนน...........................................ต ำบล.................................อ ำเภอ............................ 
จังหวัด............................โทรศัพท.์.....................................................บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี............................................... 
ฐำนะกำรสมรส (  ) โสด  (  ) หม้ำย (  ) หย่ำ (  ) มีคู่สมรสชื่อ ..................................................... .................................................. 
 

(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ค้ ำประกัน 

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

4.2 ชื่อ......................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่........................ต ำแหน่ง..................................... 
สังกัดหน่วยงำน..................................อ ำเภอ...............................จังหวัด...............................เงินได้รำยเดือน...........................บำท 

ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขที่...............หมู่.............ถนน...........................................ต ำบล.................................อ ำเภอ............................ 
จังหวัด............................โทรศัพท.์.....................................................บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขท่ี............................................... 
ฐำนะกำรสมรส (  ) โสด  (  ) หม้ำย (  ) หย่ำ (  ) มีคู่สมรสชื่อ ..................................................... .................................................. 
 

(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ค้ ำประกัน 

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

ข้อ 5. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งช ำระเงินกู้แบบ..............................งวดละ........ ..........บำท(เว้นแต่งวดสุดท้ำย) 
ตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนดไว้ในระเบียบว่ำด้วยกำรให้เงินกู้และดอกเบี้ย เป็นจ ำนวน...............................งวด  

 ข้อ 6. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำจะได้ท ำหนังสือสัญญำเงินกู้ สัญญำค้ ำประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมที่
สหกรณก์ ำหนด 
 

....................................................................ผู้ขอกู้ 
                                                                              (....................................................................) 
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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 ำพูน จ ำกัด 
ตำมหนังสือกู้ส ำหรับเงินกู้สำมญั................../.....................วันที่....................................................นั้น  ข้ำพเจ้ำคู่สมรสยินยอม
อย่ำงไม่มีข้อจ ำกัดเพื่อหนี้สินเก่ียวกับผู้กู้รำยนี้ในส่วนที่เกินกว่ำค่ำหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสหกรณ์ฯ 

   ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพนัของผู้กู้ในเร่ืองกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ อัตรำดอกเบี้ยและกำรเรียกคืนเงินกู้ก่อน
ก ำหนดตำมที่กลำ่วไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจำ้คู่สมรสยินยอมปฏิบัตติำมข้อผูกพนันั้นๆทุกประกำร 

   ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ยอมผ่อนเวลำสง่เงินงวดช ำระหนี้ ตำมที่ก ำหนดไวน้ั้นให้แก่ผู้กู้ ข้ำพเจ้ำถือว่ำกำรผ่อน
เวลำเช่นนั้น เปน็ควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำด้วย จึงให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงในกำรผ่อนเวลำนั้นได้วยทุกครั้ง 

   ข้อ 4. เมื่อปรำกฏว่ำผู้กู้ไม่ช ำระหนี้สินให้แก่สหกรณ์ฯ ตำมข้อผูกพันไม่ว่ำจะเปน็เพรำะเหตุใดๆ และสหกรณ์ฯ ได้
แจ้งควำมนัน้ให้แก่ข้ำพเจ้ำทรำบแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผดิช ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯแทนผู้กู้โดยมิพักสิทธิของคู่สมรสนัน้แต่
ประกำรใดเลย 
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**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(กรณีคูส่มรสผู้กู้,ผู้ค้ ำประกันเสียชีวิต) 
5.ส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนช่ือ-สกุล,หลักฐำนกำรเปลี่ยน 
  ค ำน ำหน้ำ นำง,นำงสำว(ถ้ำมี )(ผูกู้้,ผู้ค้ ำประกัน,คู่สมรส) 
6.ส ำเนำสมุดบญัชีเงินฝำกธนำครกรุงไทย (กรณโีอน) 

 
 

 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ / ผู้ได้รับมอบหมำย 

วันที่..............เดือน..............................พ.ศ............... 
 ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น และตำมที่ได้สอบถำมแล้ว (เห็นสมควรที่สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมำชิกนี้ได้หรือไม่) 

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

(ลงชื่อ)....................................................ต ำแหน่ง..........................................  
                                   (.......................................................) 

 

บันทึกผลวินิจฉัย 

  เรียนเสนอ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรในกำรประชุมครั้งที่...................วันที่................................................. 
 

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

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

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


