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ค ำขอกู้เงนิสำมญั 
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั 

 วนัท่ี 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั 
 ข้าพเจ้า...............................................................................................อาย.ุ.....................ปี (เกดิวนัท่ี.........../........../..........)  
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เลขที่........................เป็น  ข้าราชการ  ลกูจ้างประจ า  พนกังานราชการ  พนกังานประกนัสงัคม 
ปฏิบตัิงานต าแหน่ง............................................ฝ่าย/กลุ่มงาน...................................กอง/สนง./จงัหวดั.............................................. 
ส่วนราชการกรม/สนง......................................................โทรศพัท์มือถือ.................................เงินได้รายเดือน..............................บาท 
ขอยื่นค าขอกู้ เงินต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จ ากดั เพื่อโปรดพิจารณา ดงัต่อไปนี ้
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้ เงินสามญัของสหกรณ์ จ านวน...........................บาท (..............................................................................) 
เพื่อน าไปใช้ในการ  ซ่อมแซมบ้าน  ใช้จา่ยในครอบครัว  ซือ้รถยนต์  เพื่อการศกึษา  อื่นๆ................................................ 
 ข้อ 2 ข้าพเจ้ามีหนีสิ้นกบัสถาบนัการเงิน/ธนาคาร.........................จ านวนเงิน................บาท ผ่อนช าระเดือนละ................บาท 
 ข้อ 3 ข้าพเจ้าสญัญาวา่จะส่งคืนต้นเงินกู้งวดละ........................................บาท เป็นจ านวน........................งวด พร้อมดอกเบีย้ 
ตามอตัราประกาศของสหกรณ์เป็นงวดรายเดือน นบัตัง้แต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้ 
 ข้อ 4 ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค า้ประกนัตามค าขอกู้นี ้ดงัต่อไปนี ้

ท่ี ช่ือ-สกุล (ผู้ค ำ้ประกัน) 
อำยุ 
(ปี) 

ทะเบียนสมำชิก 
สหกรณ์เลขท่ี 

สังกัด 
เงินได้รำยเดือน 

(บำท) 
1      
2      
3      
4      
5      
6      

 ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมท าประกนัชีวิตวงเงินกู้ตัง้แต่หนึ่งแสนบาทขึน้ไปและมอบให้สหกรณ์เป็นผู้ รับผลประโยชน์เป็นอนัดบัแรก 
 ข้อ 6 ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะท าหนงัสือสญัญากู้ เงินส าหรับเงินกู้สามญัให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 7 ข้าพเจ้าได้รับอนญุาตจากคู่สมรสแล้ว (ถ้ามี) ซึง่พร้อมที่จะท าค ายินยอมให้ไว้เป็นหลกัฐานในท้ายหนงัสือกู้นีด้้วย 
 

(ลงชื่อ)........................................................คู่สมรส (ถ้ามี)  (ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขอกู้  
                   (.........................................................)             (..........................................................) 
เงื่อนไข 1. ผู้กู้ ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในรอบหกเดือนที่ผ่านมาต้องไม่เป็นผู้ ผิดนดัการช าระหนีส้หกรณ์ 
 2. ผู้กู้ ต้องมีเงินค่าหุ้นอยู่กบัสหกรณ์ในขณะที่กู้ เงินสหกรณ์ ตามหลกัเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
 3. สมาชิกผู้กู้ที่เป็นข้าราชการต้องเหลืออายรุาชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ลกูจ้างประจ าและสมาชิก ข้อ 32(3) ต้องเหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี  
 4. สมาชิกสามญัที่มีสิทธิค า้ประกนัผู้กู้ ได้ 6 คน  สมาชิก ข้อ 32(3) และสมาชิกสมทบ มีสิทธิค า้ประกนัผู้กู้ ได้ 4 คน  
 5. กู้ เงินโดยใช้ผู้ค า้ประกนัจะต้องได้รับความเห็นของผู้บงัคบับญัชา ตามแบบที่อยู่ด้านหลงัหนงัสือนี  ้
 6. เอกสารประกอบ (1) สลิปเงินเดือนของผู้กู้ /ผู้ค า้ประกนั (2) ส าเนา/บตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรเจ้าหน้าที่ของรัฐ(ไม่หมดอาย)ุ  
ของผู้กู้ /ผู้ค า้ประกัน/คู่สมรส พร้อมลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถกูต้อง (3) ส าเนาทะเบียนสมรส (4) ส าเนาใบหย่า (5) ส าเนาใบส าคญั การเปล่ียน
ชื่อ-ชื่อสกลุ (6) ส าเนาใบมรณบตัรคู่สมรสผู้กู้-ผู้ค า้ (7) สญัญาจ้างพนกังานราชการทัง้ผู้กู้และผู้ค า้ประกนั (เฉพาะพนกังานราชการ) 

(พลิกด้านหลงั) 

 สมาชิก        สมาชิก ข้อ 32 (3) 

(Z(3(3) 

 

เลขที่รับ...................................................... 
วนัท่ี............................................................ 
หนงัสือสญัญากู้ที่........................................ 

ค ำเตอืน 

กรอกข้อมลูให้ครบถ้วน (ใช้หมึกสีเดียวกนั) 

แก้ไขค าผิดโดยวิธีขดีฆ่า แล้วลงลายมือชื่อก ากบั 



 
- 2 - 

 
ควำมเหน็ของผู้บังคับบัญชำ 

(ข้าราชการระดบัช านาญการขึน้ไปที่ผู้กู้สงักดั) 
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็ และเห็นสมควรให้เงินกู้แก่ผู้กู้นี ้
  ได้        ไม่ได้ เพราะ.............................................................................................................................................................. 
 

       (ลงชื่อ)............................................................... 
                                                                    (..............................................................) 
       ต าแหน่ง............................................................ 

(ส่วนนี ้ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
1. รำยกำรเกี่ยวกับวงเงนิกู้ของผู้ขอกู้               จ านวนเงินกู้ ......................................................บาท 

ส่งเงิน 
ค่าหุ้น 
(งวด) 

เงินได้ 
รายเดือน 
(บาท) 

กู้ได้ในวงเงิน 
(บาท) 

มีเงินค่าหุ้น 
(บาท) 

ซือ้หุ้นเพิ่ม 
ร้อยละ 15 

หรือร้อยละ 25 

หนีเ้งินกู้คงเหลือ 
หนีส้ามญั 
(บาท) 

หนีค้ า้ประกนั 
(บาท) 

ฉกุเฉิน 
(บาท) 

เงินกู้คงเหลือรับ 
จ านวน (บาท) 

         
  

ผู้กู้  เคยผิดนดัการส่งช าระหนีส้หกรณ์............................................................................................................................................... 
ผู้ค า้ประกนัเคยผิดนดัการส่งช าระหนีส้หกรณ์.................................................................................................................................... 
 

2. รำยกำรเกี่ยวกับหลักประกันอื่น 
หลกัประกนัเงินกู้  เลขที่บญัชี วนัที่ท าสญัญาค า้ประกนั จ านวนเงินมีทัง้สิน้ (บาท) จ ากดัวงเงินค า้ประกนั (บาท) 
1. ทนุเรือนหุ้น     
2. เงินรับฝาก     
        

(ลงชื่อ).....................................................................เจ้าหน้าที่ 
                                                                       (....................................................................)     
                                                                               วนัที.่.............................................. 

 
 

บันทกึค ำวนิิจฉัยคณะกรรมกำรเงนิกู้ 
 

 ที่ประชมุคณะกรรมการเงินกู้  ครัง้ที่.......................วนัที่...............................มีมติอนมุตัิให้กู้จ านวน..........................................บาท 
ไม่อนมุตัิเนื่องจาก............................................................................................................................................................................................. 
 

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

 


