
คำขอกู้เงิน 

  
  

                         
         เขียนที่.................................................... 

วันที่........................................................  
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร จำกัด  

ข้าพเจ้า                                    อายุ       ปี เลขประจำตัวประชาชน.................................................                                            
ที่อยู ่บ้านเลขที…่……..……..หมู่ที่...........ถนน...........................ตำบล...........................อำเภอ...................................จังหวัด............................
โทรศัพท์............................................  ข้าพเจ้าเป็น  (   )ข้าราชการ   (   )พนักงานราชการ   (   )ลูกจ้างประจำ   (   )ลูกจา้งชัว่คราว  
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง......................................................สถานทีป่ฏิบัติงาน.................................................เงินได้รายเดือน....................บาท  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลขทะเบียนที่ .......................ขอเสนอคำขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี ้

ข้อ ๑.  ข้าพเจ้าขอกู้เงิน     สามัญทั่วไป      เพื่อสวสัดิการ      พิเศษ จำนวน..........................บาท (…………………………….……… 
.……………………………………...……….) โดยจะนำไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน)………………………………….……….. 
       คำเสนอค้ำประกัน                                             

ที่ ชื่อ - สกุล 
สมาชิก 
เลขที่ 

ทำงานประจำใน 
ตำแหน่ง และสังกัด 

เงินเดือน/ 
ค่าจ้าง 

ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะเข้าค้ำประกัน 
ตามคำขอกู้ข้างต้นนี้จึงลงลายมือชื่อไว้ 

๑. 
      

 
 คู่สมรส  เบอร์โทรผู้ค้ำ  

๒. 
      
คู่สมรส  เบอร์โทรผู้ค้ำ  

๓. 
      
คู่สมรส  เบอร์โทรผู้ค้ำ  

๔. 
      
คู่สมรส  เบอร์โทรผู้ค้ำ  

๕. 
      
คู่สมรส  เบอร์โทรผู้ค้ำ  

๖. 
      
คู่สมรส  เบอร์โทรผู้ค้ำ  

 ข้อ ๒.   ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงนิกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ                                        บาท(พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กำหนด)   เป็นจำนวน                           งวด  ตามระเบยีบของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

                                                                    ลงชื่อ.......................................................................ผู้ขอกู้ 
        (.....................................................................) 
                     คำยินยอมของคู่สมรส ผู้กู ้
  ลงชื่อ......................................................................คู่สมรส 

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

  ลงชื่อ........................................................พยาน สมาชิกเลขที่................ 

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

  ลงชื่อ........................................................กรรมการ/คณะทำงาน 

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

เอกสารประกอบคำขอกู้เงิน  
บัตรประชาชน,ทะเบียนบ้าน,ทะเบียนสมรส,ใบเปล่ียนแปลงชื่อและนามสกุล 
ผู้กู้ ( ประกัน 1 ตัว 3 ชุด ),( ประกัน 2 ตัว 5 ชุด ) 
ผู้ค้ำ ( ประกัน 1 ตัว 1 ชุด ),( ประกัน 2 ตัว 3 ชุด ) 
กู้เงินเพื่อสวัสดิการ ผู้กู้และผู้ค้ำ 1 ชุด 

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

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นผูบ้ังคับบัญชา 
วันท่ี.................................. 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เหน็และตามที่ไดส้อบถามแล้ว ดังนี ้
๑. ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งแจ้งไว้ในคำขอกู้ 

 O จริง  O ไม่จริง 
๒. ในเวลานีผู้้ขอกู้มีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำ 
 O มี  O ไม่ม ี
๓. ผู้ขอกู้มีหนีส้ินภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นจำนวนมาก 
 O มี  O ไม่ม ี

ลายมือช่ือ ................................................. 
(................................................................) 
ตำแหน่ง.................................................... 

 

** ลงลายมือช่ือเฉพาะ ผู้ค้ำ ** 



ลงช่ือ                                              เจา้หน้าที่การเงิน    
       (                                            ) 

 

 
 

 
 
หนังสือรับรองเงินได้รายเดือน 

 ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว..................................................................................................เป็นเจ้าหน้าที่การเงิน  
ประจําหน่วยงาน                                      อําเภอ                                 จังหวัด.............................. ขอรับรองว่า  
นาย / นาง / นางสาว                                                                ตําแหน่ง                                             . 
เป็น        ข้าราชการ            พนักงานราชการ           ลูกจ้างประจํา            ลูกจ้างช่ัวคราว    
มีเงินได้รายเดือน ณ วันที่                            เป็นเงิน                                   บาท  และมีรายการหักเงินดังต่อไปน้ี 

๑.    ภาษี      บาท 
๒.   หุ้นรายเดือนของสหกรณ์    บาท 
๓.   เงินกู้สามัญ      บาท    ดอกเบ้ีย  บาท 
๔.   เงินกู้พิเศษ      บาท    ดอกเบ้ีย  บาท 
๕.   เงินกู้สวัสดิการฯ     บาท    ดอกเบ้ีย  บาท 
๖.   เงินกู้ฉุกเฉิน      บาท    ดอกเบ้ีย  บาท 
๗.   เงินฝาก สัจจะออมทรัพย์ฯ    บาท 
๘.   หัก  กบข.      บาท 
๙.   หักเงิน ฌกส.     บาท 
๑๐.  อ่ืน ๆ ๑.     บาท  

๒.     บาท  
เงินได้รายเดือนคงเหลือสุทธิ    บาท 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริงทุกประการ  และสามารถผ่อนชําระหน้ีเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดชุมพร จํากัด  ได้โดยไม่เดือนร้อน 

 
 

( สําหรับ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ ) 
รายการเกี่ยวกบัวงเงินกู้ของผูข้อกู ้
จํานวนเงินกู…้…………………………บาท 

เงินได ้
เงินค่าหุ้น 

จํากดั ต้นเงินกู้คงเหลือ 
รายเดือน วงเงินกู ้ สามญั เพื่อเหตุฉกุเฉิน พิเศษ รวม 
(บาท) (บาท) (บาท) น/ส กู้ท่ี (บาท) น/ส กู้ท่ี (บาท) น/ส กู้ท่ี (บาท) (บาท) 

                    

หมายเหตุ....................................................................................................................................................... 

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

วนัท่ีพิจารณา                                                                                   .  
สิทธ์ิในการกู ้     เป็นเงิน                                    บาท 
หกั ๑๐% ของเงินเดือน    เป็นเงิน                                    บาท 
รวมรายจ่ายทั้งส้ิน     เป็นเงิน                                    บาท 
เงินหลงัหกัค่าใชจ่้ายคงเหลือ    เป็นเงิน                                    บาท 
อนุมติัใหกู้ไ้ด ้     เป็นเงิน                                   บาท 

ผูอ้นุมติัเงินกู ้
๑…………………….. 
๒……………………. 
๓…………………..... 
๔………………...….. 
๕…………………….. 


	คำขอกู้เงินสามัญ
	หนังสือรับรองเงินเดือน



