
 

 

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

                                       ช่ือผู้กู้......................................................... 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 

         หน่วย………………………………………………………….. 
                          เขียนที่…………………………………………………………. 
                                   วันที…่…………./…………………./……..………………… 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด 
 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียนที่………………………….…..………. 
ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญ  เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์  จ านวน…………………….………บาท  (………………….….……………………………...) 
วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน (กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามจริง)................................................. ........................................ 
....................................................................................……………………………………………………………………………………….……………… 
 ข้อ 2.  ในเวลานี้ข้าพเจ้า เป็นข้าราชการ  ต าแหน่ง……………………………………..……..สังกัด………………………………….……. 
หน่วยงาน.......................................ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่…………………………………………………………………………………………….........
รหัสไปรษณีย์………………………….หมายเลขโทรศัพท์………………………………ได้รับเงินได้รายเดือน…………………………..……......บาท 
 ข้อ 3.  ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์  รวม…………………………………….……หุ้น เป็นเงิน………………..…….…………………..บาท 
 ข้อ 4.  ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้รวมทั้งสิ้น.................................................................................... บาท  

ข้อ 5.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ……..………………………...………บาท 
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ……………..ต่อปี) เป็นจ านวน……………..……งวด ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้  
 ข้อ 6.  ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ ส าหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 7.  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์  ข้าพเจ้ามีหลักประกันดังต่อไปนี้  คือ 
 
 
 ล าดับ 

ที่ 

 
ชื่อ  -  สกุล 

สมาชิก 
เลขทะเบียน 

รับราชการหรือ
ท างานประจ าใน

ต าแหน่ง 

เงินได้ราย
เดือน(บาท) 

เป็นผู้ค้ าประกัน 
ข้าพเจ้าผกูพันตนที่จะเขา้ค้ า

ประกันตามค าขอกู้ขา้งต้นนี้จึง
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

1       
2       
3       
4       
5       

    
 

(ลงช่ือ)………………………………………………ผู้ขอกู้  
                     (……………………………………………….) 
     ต าแหน่ง......................................................... 



 

 

 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ 
 

         วันที่…….…/……………………….………/………………. 

 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้ 

(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในค าขอกู้นี้เป็นความจริง  จริง  /  ไม่จริง 

(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้ไมม่ีพฤติการณ์ซึ่งถูกออกจากงานประจ า       จริง  /  ไม่จริง 

(3) ผู้ขอกู้มไีม่มีภาระหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมาก    จริง  /  ไม่จริง 

(4) ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ขอกู้และผู้ค้ าประกันจริง    จริง  /  ไม่จริง 

 
(ลายมือชื่อ)……………………………………………………............ 
     (………………………………………………………) 
ต าแหน่ง   ………………………………………………………………. 

 
 

รำยกำรต่อไปน้ี เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอกเอง 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ ำประกัน 

 
จ ำนวนเงินกู้………………………………………………………………บำท 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้ค้ าประกัน สมาชิกเลขทะเบียน จ ากัดวงเงินค้ าประกัน(บาท) 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

 

หมำยเหตุ  (1)  เคยผิดนัดส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่………………………………………………………….. 
(2) ข้อชี้แจงอ่ืนๆ…………...………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ….….………………………………………………….......เจ้ำหน้ำที่ 
    (..........................................................................) 

 
                 ………………/……………………………./……………… 
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เอกสำรประกอบในสัญญำเงินกู้  พิเศษ /   สำมัญ 
 

ผู้กู้   
   1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (ผู้กู้ , คู่สมรส)       

2. ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร (ผู้กู้ , คู่สมรส) 
 3.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (ผู้กู้ , คู่สมรส)        
 4.ส ำเนำทะเบียนสมรส   (กรณีมีคู่สมรส) 

5.ส ำเนำมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 6.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน   
 
ผู้ค้ ำประกัน   

1.ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน(ผู้ค้ ำประกัน , คู่สมรส) 
 2.ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร(ผู้ค้ ำประกัน , คู่สมรส)   
 3.ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ผู้ค้ ำประกัน , คู่สมรส) 
 4.ส ำเนำทะเบียนสมรส   (กรณีมีคู่สมรส) 
 5.ส ำเนำมรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 
เอกสำรหลักทรัพย์(กรณีเงินกู้พิเศษ) 
 1.ส ำเนำโฉนดที่ดิน , นส.3ก.  
   2.ใบประเมินรำคำที่ดินจำกกรมท่ีดิน 
 3.รูปบ้ำนหรือสิ่งปลูกสร้ำง(กรณีหลักทรัพย์มีบ้ำนหรือสิ่งปลูกสร้ำง)  
 
กรณีวงเงินกู้สำมัญ 
  วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บำท                     ก ำหนดส่งช ำระไม่เกิน  100  งวด 
  วงเงินกู้ไม่เกิน  500,001  -  1,000,000  บำท   ก ำหนดส่งช ำระไม่เกิน  125  งวด 
  วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,001 – 1,500,000  บำท  ก ำหนดส่งช ำระไม่เกิน  150  งวด 
   
หมำยเหตุ     

1.  ในวันท ำสัญญำเงินกู้ให้ผู้กู้ - คู่สมรส และผู้ค้ ำประกัน-คู่สมรสผู้ค้ ำประกันมำท ำสัญญำในวันที่สหกรณ์ฯนัดผู้กู้
ท ำสัญญำ 
 2.  กรุณำจัดเตรียมเอกสำรให้เรียบร้อยก่อนยื่นค ำขอกู้เงิน 

3.  ใช้ปำกกำลูกลื่นสีน้ ำเงินในกำรรับรองส ำเนำ  เท่ำนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนงำนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้หรือเงินค่ำหุ้นหรือเงินอื่นใดให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด 
             (สหกรณ์ฯที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันให้ความยินยอม) 
 

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

ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...........ปี เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่................หมู่..............ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................................ต าบล.......................................
อ าเภอ.........................................จังหวัด....................................... งานประจ า/พนักงาน/เจ้าหน้าที่.... ..................................
ต าแหน่ง...........................................................หน่วยงาน......................................................สังกัด............... ...................................
เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เลขท่ี.........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง
เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงท าหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ต่อสหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิกอยู่ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อให้ต้นสังกัดหักส่งเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับทั้งปัจจุบันและอนาคตส่ง
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ดังนี้ 

  ข้อ1.ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่ส หกรณ์ออมทรัพย์ครู
มุกดาหาร จ ากัด ได้แจ้งให้หักเงินในแต่ละเดือนเพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มุกดาหาร จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน โดยหักเป็นล าดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2553 มาตรา 8 ที่
ก าหนดไว้ว่า “ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา 42/1ฯ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
 
 มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิก
นั้นเพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับ
สิ้นไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินเดือนดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมการหักเงินตามวรรคในวรรค
หนึ่งต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม 
  ข้อ2.กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญหรือเงินอ่ืนใด ที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม ข้อ1.ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

(โปรดพลิกด้านหลัง) 



 

 

  ข้อ3.การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ2.เมื่อได้หักช าระ
หนี้แก่ทางราชการแล้ว(ถ้ามี)ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ก่อนเป็น
อันดับแรก 
        
  ข้อ4.หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ3.นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 
 

ข้อ5.ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญหรือเงิน
บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน 
และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ได้
มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ท าไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

 
ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ค ายินยอม 

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

                                         ลงชื่อ...............................................................พยาน 
 

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

 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 


