
 

ค ำขอกูเ้งินสำมญั 
เขียนท่ี.................................................................. 

วนัท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ.......................... 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุกระบ่ี จ ากัด 

  
 ข้าพเจ้า..................................................................................สมาชิกสหกรณ์เลขท่ี............................อาย.ุ......................ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน       -         -                   -   - อายกุารเป็นสมาชิก..........................ปี..........................เดือน             
เป็น          ข้าราชการ/ลกูจ้างประจ า               ข้าราชการบ านาญ            พนกังานราชการ              พนกังานกระทรวง/ลกูจ้างชัว่คราว 
อื่นๆ............................................................................ต าแหน่ง...................................................................................................... 
สงักดั.........................................................................................ได้รับเงินเดือน/คา่จ้าง เดือนละ................................................บาท 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั บ้านเลขท่ี.........................หมูท่ี่.........................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................................... 
อ าเภอ/เขต................................................................จงัหวดั...............................................รหัสไปรณณีย์....................................... 
โทรศพัท์..........................................................ขอเสนอค าขอกู้ เงินสามญั เพ่ือโปรดพิจารณาดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้ เงิน จ านวน..................................................บาท (...............................................................................) 
โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดงัตอ่ไปนี ้(ชีแ้จงเหตผุลแห่งการกู้ โดยชดัเจน)................................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 2. ในเวลานีข้้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวมจ านวน................................หุ้น เป็นเงิน.................................................บาท 

และข้าพเจ้าสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนในอตัราเดือนละ...................................................บาท 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอหลกัประกนัส าหรับการกู้ เงินตามข้อ 1. ดงันี ้

  หุ้นท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ตามข้อ 2. 
                           บญัชีเงินฝากสหกรณ์ บญัชีเลขท่ี......................................................ประเภท....................................................... 
  นอกจากหุ้นและเงินฝากท่ีข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าเสนอบคุคลสหกรณ์ค า้ประกนั ดงัตอ่ไปนี ้

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ สมาชิก 

เลขทะเบียนที ่
ท างานประจ าในต าแหน่ง

และสงักดั 

เงินเดือน/คา่จ้าง ผู้ค า้ประกนัยินยอมผกูพนัตน 

ค า้ประกนัตามค าขอกู้ นี ้ 
จงึลงลายมือชื่อไว้เป็นหลกัฐาน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

 ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอช าระคืนต้นเงินกู้ เป็นงวดรายเดือนแบบ 

          ต้นเงินเท่ากนัทกุงวดๆ ละ.............................................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ จ านวน.......................................งวด 
           ต้นเงินและดอกเบีย้เท่ากนัทกุงวดๆ ละ........................................บาท          จ านวน.......................................งวด 
 ข้อ 5. ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงัสือกู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญัให้ไว้ตอ่สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 6. ในการขอกู้ เงินครัง้นี ้คูส่มรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงท่ีจะท าหนงัสือยินยอมให้ไว้เป็นหลกัฐานตามแบบท่ีสหกรณ์
           ก าหนด 
 

   ลงช่ือ.............................................................................ผู้ขอกู้ เงิน 
(.............................................................................) 

หนงัสือเงินกูท่ี้.................../..................... 
วนัท่ี................/....................../................. 
บญัชีเงินกูท่ี้............................................. 
 

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

มติท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู ้
คร้ังท่ี........................................................ 
วนัท่ี................/....................../................. 
อนุมติั.......................................................บาท 
1...................................................................... 
2................................................................ 
3................................................................. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(รายการตอ่ไปนี ้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 
รายการเกี่ยวกับวงเงนิกู้ของผู้ขอกู้เงนิ 

เงินได้
รายเดือน 
(บาท) 

เงินคา่หุ้น 
(บาท) 

จ ากดั
วงเงินกู้  
(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้  
คงเหลือ (บาท) สามญั สามญัพิเศณ/พิเศณ เพ่ือเหตฉุกุเฉิน รวม 

(บาท) น/สกู้ ท่ี (บาท) น/สกู้ ท่ี (บาท) น/สกู้ ท่ี (บาท) 
           

 
หมายเหตุ (1) เคยผิดนดัการสง่คืนเงินกู้  หรือขาดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนหรือไม ่    เคย     ไมเ่คย 
  (2) ข้อชีแ้จงอื่นๆ.................................................................................................................................................. 

รายการเก่ียวกับผู้ค า้ประกัน 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-สกลุ 

ผู้ค า้ประกนั 
เงินได้ราย
เดือน 
(บาท) 

การค า้ประกนัเงินกู้รายอื่น 
ช่ือผู้กู้ ช่ือผู้กู้ ช่ือผู้กู้ ช่ือผู้กู้ ช่ือผู้กู้ 
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3        

4        

5        

6        

 
หมายเหตุ (1) เคยผิดนดัการสง่คืนเงินกู้  หรือขาดสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนหรือไม ่    เคย       ไมเ่คย 
  (2) ข้อชีแ้จงอื่นๆ.................................................................................................................................................. 
 

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

วนัท่ี................/....................../................. 

บันทกึการพจิารณาให้ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 
วนัท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ.......................... 

  ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดงันี ้
 (1) ความมุง่หมายและเหตผุลแห่งเงินกู้  ซึง่ชีแ้จงไว้ในค าขอกู้ เงินนี ้เป็นความจริงหรือไมเ่ป็นความจริง 
   จริง   ไมจ่ริง 
 (2) ในปัจจบุนันีผู้้ขอกู้ เงินอยู่ในระหวา่งการสอบสวนหรือต้องโทณทางวินยัหรือจะขอลาออกจากงานประจ าหรือไม?่ 
   มี   ไมม่ ี
 (3) ผู้ขอกู้ เงินมีรายได้พอท่ีจะช าระหนีเ้งินกู้ตามท่ีขอกู้หรือไม่? 
   มี   ไมม่ ี

 
  ความเห็นผู้บงัคบับญัชา    ความเห็นผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น 
         .............................................    ............................................. 
       (..............................................)              (..............................................) 
        ต าแหน่ง...............................................     ต าแหน่ง............................................... 
 
 
 
 
 
 
 

บันทกึการพจิารณาให้ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 
วนัท่ี.................เดือน.......................................พ.ศ.......................... 

  ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดงันี ้
 (1) ความมุง่หมายและเหตผุลแห่งเงินกู้  ซึง่ชีแ้จงไว้ในค าขอกู้ เงินนี ้เป็นความจริงหรือไมเ่ป็นความจริง 
   จริง   ไมจ่ริง 
 (2) ในปัจจบุนันีผู้้ขอกู้ เงินอยู่ในระหวา่งการสอบสวนหรือต้องโทณทางวินยัหรือจะขอลาออกจากงานประจ าหรือไม่? 
   มี   ไมม่ ี
 (3) ผู้ขอกู้ เงินมีรายได้พอท่ีจะช าระหนีเ้งินกู้ตามท่ีขอกู้หรือไม?่ 
   มี   ไมม่ ี

       ผู้บงัคบับญัชา/หวัหน้าหนว่ยงาน           ความเห็นผู้บงัคบับญัชาชัน้ต้น/หวัหน้าฝ่าย 
 
         .............................................         ............................................. 
       (..............................................)                   (..............................................) 
        ต าแหน่ง...............................................          ต าแหน่ง............................................... 
 
 
 
 
 
 
 


