
 

ค าขอกู้เงินสามัญไม่เกินมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนเอง
รายละเอียดการให้เงินกู้สามญัไม่เกินมลูคา่หุ้นและหรอืเงินฝากของตนเอง 

 

 
ช่ือ…………………………………………………………….……….…..สมาชิกเลขที่………………………..…………หน่วย………………………………………………….……. 
วัน/ เดือน/ ปีเกิด  ……………......….…………. อาย…ุ……………….ปี เช้ือชาติ…………....……………………….. สัญชาต…ิ………………………….………..…….. 
บัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ เลขท่ี…………………………...................................………… อื่นๆ………………………………………..…………………..……… 
ออกให้โดย………………………………..………..วันออกบัตร……………………….….……………….วันบัตรหมดอายุ………………………………………..……………… 
ขอกู้เงิน เป็นเงินจ านวน……….………………………………..……บาท  ติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท…์……….………………………………..…………… 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
     มารับเช็คท่ีส านักงานสหกรณ์ฯ  โปรดใส่เครื่องหมาย  ระบุธนาคาร 
            ธนาคารกรุงไทย จ ากดั     สาขาเชียงราย 

        ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั   สาขาเชียงราย 
      โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร โปรดใส่เครื่องหมาย  เพื่อระบธุนาคาร(พร้อมแนบส าเนาสมดุคู่ฝากบัญชีธนาคารหน้าแรก) 
                     ธนาคารกรุงไทย จ ากัด           ประเภทออมทรัพย์ สาขา............................................................. 

      หมายเลขบัญชี           
                     ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด      ประเภทออมทรพัย์ สาขา................................................................  

      หมายเลขบัญชี           

           โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ โปรดใส่เครื่องหมาย  เพื่อระบสุหกรณ์ฯ (พร้อมเขียนใบฝากจ านวน 2 ใบ) 
                     สหกรณ์ฯ ประเภท……………………………… 

      หมายเลขบัญชี           
 

 

 

(กรุณาเขียนใบฝาก จ านวน 2 ใบ) 
 

หลักฐานประกอบการยื่นค าขอกู้เงินสามัญไม่เกินมลูค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนเอง 
 

    1.   ส าเนาบตัรประชาชน หรือบัตรประจ าตัวพนักงานของรัฐของผู้กู้และคูส่มรส รับรองส าเนาด้วยตนเอง   1  ชุด 
    2.   ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้  และคูส่มรส   รับรองส าเนาด้วยตนเอง   1  ชุด 
 3.   กรณีให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบญัชีเงินฝากธนาคารหรือบัญชีเงินฝากสหกรณ์ กรณุาถ่ายส าเนาสมุดคู่ฝากหน้าแรกแนบด้วย 
    4.   กรณีหย่า หรือคูส่มรสถึงแก่กรรม  ให้แนบหลักฐานประกอบพรอ้มรับรองส าเนา 
      5.   กรณเีปลี่ยน ช่ือ- นามสกุล และค าน าหนา้นาม ให้แนบหลักฐานประกอบพร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
          6.  กรณีสมาชิกกู้เงินสามญัไมเ่กินมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนเอง(สมาชิกกู้ได้  95 % ของเงินค่าหุ้นและเงินฝาก) 
               จะต้องน าสมุดคูฝ่ากมาประกอบการกู้เงินและเก็บไว้ท่ีสหกรณ์ จนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 
 

             ห้าม ใช้ปากกาหมึกซึมปากกาสีด าและน้ ายาลบค าผิด(กรณีเขียนผิดให้ขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่อก ากับ) 
 



                                                                                                
ค าขอและหนังสอืกู้เงินสามัญไมเ่กินมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนเอง 

             

          เขียนที…่……………………………………………….......................…… 
             วันท่ี………………………………………………........................………… 
 

เรียน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด              
 

     ข้าพเจ้า………………………………………………............................……………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………………………….............…… 
ท างานในต าแหน่ง…………................……………………………สังกัด..…............……………………….ได้รับเงินไดร้ายเดือน…………...........…………….บาท 
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตรา…………...........…………….บาท   ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์   รวม……….....…………..หุ้น 
เป็นเงิน……………...............…....………………………..บาท   และมีเงินฝากอยู่ในสหกรณร์วมเป็นเงิน................................................................บาท 
ขอเสนอค าขอกู้เงินสามญัไม่เกินมลูค่าหุ้นและหรือเงินฝากของตนเอง ดังต่อไปนี้    
      ข้อ   1.   ข้าพเจ้าขอกู้เงินสหกรณ ์ จ านวน………...........……………บาท (……………………..................………………………………) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี ้  (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งการกู้โดยละเอียด ถ้าจะน าเงินกู้ไปใช้เพื่อความมุ่งหมายหลายอย่าง      
ก็แยกระบุจ านวนเงิน และให้ค าช้ีแจงส าหรับแต่ละอย่าง)…………………………...............................................................................................……… 
…………………………………………………………………………………............................................................……………………………………………………………… 
       ข้อ   2.     ถ้าข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นและดอกเบี้ย  ดังนี้ 
             2.1   แบบสหกรณ์ เงินต้น งวดละ……........………….บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ร้อยละ………….ปี  จ านวน....….……งวด 
                               2.2   แบบธนาคาร เงินต้นบวกดอกเบี้ย ณ ปัจจุบัน งวดละ………...…………...…บาท  จ านวน……..………….งวด 
         ข้อ   3.    ในการรับเงินกู้  ข้าพเจา้จะได้ท าหนังสือกู้ให้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
            ข้อ   4.   (เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอกู้มคีู่สมรส)  ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้  ข้าพเจ้าได้รบัอนุญาตของคู่สมรสซึ่งพร้อมที่จะ 
ท าค าอนุญาตใหไ้ว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้ด้วย 
 
                                                                      ลงช่ือ…………………………………………………ผู้ขอกู ้
                                                                                                     (………………………………………………..) 
 

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ านวนเงินกู้…………………………………..บาท 
 

เงินได้รายเดือน หุ้น วงเงินกู้ หนี้ค้าง ดอกเบี้ยค้างช าระ วงเงินคงเหลือ 

      
 

หมายเหต ุ        ผิดนัดช าระหนี้……………..   ค้ าประกันให้สมาชิกมีปัญหา………………     อื่นๆ……………………………... 
 

รายการเกี่ยวกับวงเงินค่าหุ้นและหรือเงินฝากเป็นประกัน 
จ านวนค่าหุ้นท่ีจะต้องค้ าประกัน จ านวน…………………….......…………………บาท 
จ านวนเงินฝากที่จะต้องค้ าประกัน จ านวน…………………………………………บาท 

 

                                           ลงช่ือ ……………………………………………………เจ้าหน้าท่ี 
                                                                                 ………………./…………………/……………… 

รับที่…………………….................……………… 
วันท่ี………………….................………………… 

หนังสือกู้ที่……...…….………/………...........… 
วันท่ี…………………………….................……… 



2 
 

     ถ้าข้าพเจ้าไมจ่ัดการช าระหนีส้ินให้เสรจ็สิ้นตามที่กลา่วในวรรคก่อน  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับ
ข้าราชการ  บ าเหนจ็  บ านาญ  เงิน กบข.  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า  หักเงิน
ดังกล่าวเพื่อช าระต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
  ข้อ   5.    ในการกู้ครั้งนี้  ข้าพเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณเ์ลขท่ี…...........………………..จ านวน……………........……………..หุ้น 
เป็นเงิน.........................................................บาท และเงินในบัญชีเงินฝากรวมจ านวน.......................................................บาท จ าน าไวเ้พื่อเป็น 
หลักประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 
     ข้อ   6.   หากข้าพเจ้าได้ย้ายทีอ่ยู่จากท่ีได้แจ้งความไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสญัญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมลิ าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือน้ีทุกประการ 
          ข้อ  7.   ผู้กู้ได้รบัส าเนาคู่ฉบับหนงัสือกู้นี้ไว้แล้ว ตั้งแต่วันท่ีลงนามในหนังสือกู้นี้ 
 

     ผู้กู้ได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน 
 

          ลงช่ือ…………………………………………………..…ผู้กูเ้งิน 
                                                         (……………………………….…………………...) 
 

                                                    ลงช่ือ…………………………………………………… ผู้เขียน 
                                                          (……………………….…………………………..) 
 

 ลงช่ือ……………………................………...……………พยาน                                  ลงช่ือ………………...................…………………………พยาน 
       (…………………………………….…................….)                                               (…………...................……………………………..) 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กูม้ีคู่สมรส) 

             เขียนที…่…………………..........................……………….. 
           วันท่ี……………………............................…………………. 
 

           ข้าพเจ้า นาย / นาง/ น.ส.…………………......……..………..  เป็นคู่สมรสของ นาย / นาง/ น.ส.…………………..................……………………… 
ได้ยินยอมให้ นาย / นาง/ น.ส.………………………………………….....................……..กู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขเชียงราย จ ากัด    
ตามหนังสือกู้สามญัข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าคูส่มรส 
 

                                                                            ลงช่ือ ……………………………………………….  คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                                          (………………………………………………) 
 
 

            ข้าพเจ้า………………………………….……………….............................………………ได้รับเงินกู้  จ านวน……………….........……………………บาท  
(……………………………………………………………………………………………………)    ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว  
ณ  วันท่ี……………/……………./…………. 
 

                                                                                ลงช่ือ…………………………………........…………  ผู้รับเงิน 
                                                                                ลงช่ือ…………………………………………........…  เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงิน 
                                                                               ลงช่ือ……………………………………........………  เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสญัญากู้ 
                                                                               ลงช่ือ……………………………………........………  ผู้จดัการ/ รองผู้จัดการ 
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