
 

ค าขอและหนังสือสัญญากู้เงิน
“โครงการสินเช่ือเสริมสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก  สหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธ์ุ  จ ากัด” 

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

 
เรียน     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์เสมากาฬสินธุ์ จ ากัด 

ข้าพเจ้า..........................................................................................................สมาชิกเลขที่ ........................................................ 
ต าแหน่ง...............................................หน่วยงาน.........................................................เบอร์โทรติดตอ่..............................ได้รับเงินได้ 
รายเดือน ....................................................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงนิดังต่อไปนี ้

ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์  จ านวน  ..............................บาท (........................................................................................) 
เพื่อจะน าไปใช้ในการพัฒนาการประกอบอาชีพเสริม    โดยใช้บุคคลค้ าประกัน ดังนี ้
ล าดับ ช่ือ เลขที่สมาชิก เบอร์โทรศัพท ์ ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือช่ือ 

1 
2 

ข้อ  2.   ข้าพเจ้า   ตกลงว่าจะช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี้ย  เป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน   (เว้นแต่งวดสุดท้าย)    เดือน 
ละ .................... บาท (.................................................)  จ านวน.................. งวด นับจากวันที่สหกรณ์  โอนเงินกู้ครัง้สุดท้ายจากบัญชี 
เงินฝากของสหกรณ์  เข้าบัญชีเงนิฝากของข้าพเจ้า  และ  ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใ้นอัตราทีส่หกรณ์ก าหนด 

ข้อ  3.  เมื่อข้าพเจ้า  ได้รับเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ 
3.1  ยินยอมใหผู้้บังคบับัญชา   หรือเจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงนิได้รายเดือนของข้าพเจ้า     ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ 

หักเงินไดร้ายเดือนของข้าพเจ้า  ตามจ านวนงวดช าระหนีข้้อ  2.  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ 
3.2  ยอมให้ถือว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ  15  ให้เงนิกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์ฯ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคนืโดย 

ส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทนัที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
3.3  ถ้าประสงคจ์ะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ า ตามข้อบังคับข้อ  36 จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ 

ทราบและจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสรจ็ส้ินเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อข้าพเจา้ 
ได้ลงช่ือ รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสมทบ บ าเหนจ็  บ านาญ  เงินทนุเลี้ยงชีพ  หรือเงินอืน่ใด  ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงนิ
ให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินดงักล่าวหักช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้ เสรจ็ส้ินเสียก่อนได ้

    ความเห็นของผู้บังคับบญัชาผู้กู้  ลงช่ือ ..........................................................ผู้กู้ 
ขอรับรองว่าผู้กู้มีความจ าเปน็ต้องขอกู้จริง  (..........................................................) 

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

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

  ผู้บังคับบัญชา ลงช่ือ ..........................................................พยาน 
  (..........................................................) 

รับที่................................................................... 
วันที่ .............../............................../.................... 
เวลา .................................................................... 

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

ค าเตือน   ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้
ในแบบค าขอกู้นี้  โดยถูกต้อง และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ 
ไม่รับพิจารณา 



การรับรองเงินเดือน  ของผู้บังคับบัญชา 
ได้ตรวจสอบรายละเอียดการเงินของ  นาย/นาง/น.ส. .....................................................................................ผู้กู้มีรายละเอียดดังนี ้
1. เงินเดอืนคงเหลือก่อนหักสหกรณ์ฯ ...........................................................................  บาท
2. หักหุ้นรายเดือน ...........................................................................................................  บาท
3. หักหนี้สามัญ/ฉุกเฉิน/เงนิฝากรายเดือน........................................................................  บาท
4. อื่น ๆ (ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย) ...................................................................  บาท

 รวม .....................................................................................  บาท 

  รวมเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ................................................................  บาท 

ลงช่ือ ....................................................................................  เจ้าหน้าที่การเงิน 

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

  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานประกอบค าขอกู้ดังนี้ 

(รายการต่อไปนี้  เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
จ านวนเงินกู้ ........................................................... บาท 

รายได้รายเดือน 
สิทธิในการกู้ 

(บาท) 
อนุมัติให้กู้ได้ 

(บาท) สามัญ  (บาท) เพื่อเหตุฉุกเฉิน (บาท) เพื่อการศึกษา (บาท) รวม  (บาท) 

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

  ลงช่ือ ......................................................ผู้จัดการ 

เห็นควรอนุมัต ิ

ข้าพเจ้า ..................................................................................ผู้กู้  ได้รับเงินกู้  จ านวน  ............................................................บาท

 (.............................................................................................)  เป็นการถูกต้องแล้ว  ณ  วันที่................../.............../.................. 

  ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับเงิน 

 เอกสารส าหรับผู้กู ้
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/  ส าเนาบตัรข้าราชการ   (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
3. ส าเนาทะเบียนสมรส  หรือส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  / ส าเนาใบมรณบัตร  (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน
5.โครงการเสริมสร้างอาชีพ  ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 

เอกสารส าหรับผู้ค้ าประกนั 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ    (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
3. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  ส าเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี)

*โปรดเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบบั  (ใหใ้ช้ปากกาน้ าเงินเท่านั้น)  และตรวจสอบว่าบัตรหมดอายุหรือยังต้องท าสัญญา
ด้วยตนเอง  อย่าใช้เอกสารส าเนาทับส าเนา** 




