
สหกรณอ์อมทรพัย์สาธารณสขุพระนครศรอียุธยา  จ ากัด 
ค าขอกู้สามัญ 

 
อนุมัติจ ำนวนเงิน.................................................บำท 

 

ปัจจุบันอำยุ...........................................................ปี 
ลูกจ้ำงบรรจเุมื่อ...................................................... 
หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ........................................ 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัย์สาธารณสขุพระนครศรอียุธยา  จ ากัด 

              ข้ำพเจ้ำ..........................................................................................สมำชิกเลขทะเบียน...........................ขอเสนอค ำขอกู้สำมัญเพื่อโปรดพิจำรณำดังนี ้
 ข้อ 1.  ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินสำมัญของสหกรณ์ฯ เป็นจ ำนวน............................................บำท   ( ........................................................................................) 
โดยจะน ำไปใช้เพื่อกำรต่อไปนี้  (เหตผุลกำรกู้)......................................................................................................................................................................... 
 ข้อ 2.  ในขณะนี้ข้ำพเจ้ำเปน็(ข้ำรำชกำร, ลูกจ้ำงประจ ำ)  ต ำแหน่ง.............................................ปฏิบัติงำนที่ ............................................................... 
ได้รับเงนิเดือนที่ (ร.พ. / สสอ. / สสจ.)  ..................................................................................เงินเดือน (ตำมสลิป)...........................................................บำท 
 ข้อ 3.  ในเวลำนี้  ข้ำพเจ้ำมหีุ้นสะสมเป็นเงิน...............................................................บำท   ส่งค่ำหุ้นรำยเดือน....................................................บำท 
 ข้อ 4.  ส ำหรับกรณีใช้หุ้นค้ ำประกันข้ำพเจ้ำเสนอมูลค่ำหุน้จ ำนวน........................................................บำท ค้ ำประกัน 
 ข้อ 5.  ส ำหรับกรณีจ ำนวนเงินกู้เกินกว่ำค่ำหุ้น  ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักค้ ำประกันดงัต่อไปนี ้
ล าดับ ชื่อ - สกุล ลายมือผู้ค  า เลขสมาชิก อายุ เงินเดือน วงเงินกู้ ค  าไว้เป็นเงิน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        

                         
                           เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจสอบ ……………..…….. 

              ข้อ 6.  ในกำรรับเงินกู้ข้ำพเจ้ำขอส่งเงินต้นเป็นเงินต้นงวดรำยเดือน ๆ ละเท่ำๆ กัน งวดละ...........................................เว้นแต่งวดสุดท้ำยขอส่ง.......................................บำท 
รวมส่งเป็นเงินจ ำนวน......................งวด ( เงินต้น.......................................ดอกเบี้ย.........................................ค่ำหุ้น.................................รวมส่งสหกรณ์..........................................) 
 ข้อ 7.  ในกำรรับเงินข้ำพเจ้ำจะได้ท ำหนังสือสัญญำเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ  ตำมแบบที่สหกรณ์ฯ ก ำหนด 
 ข้อ 8.  ในกำรกู้เงินตำมค ำขอกู้นี้  ข้ำพเจ้ำได้รับอนุญำตจำกคู่สมรสตำมใบส ำคัญยินยอมของคู่สมรสแนบมำพร้อมค ำขอกู้นี้ 

 
ลงชื่อ................................................................................ผู้ขอกู้ 

(................................................................................) 
  
  ข้ำพเจ้ำขอรับรองภำระหนี้สินกับสถำบันกำรเงินอ่ืนๆ ดังนี้ 

ธนำคำร เป็นเงิน ส่งต่อเดือน 
   
   
   

                   
                ลงชื่อ................................................................................ ผู้ขอกู้ 

 

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

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

ค าเตือน     ผู้ขอกู้กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 ด้วยลายมือของตนเอง 



 
บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 
วันที่.............................................. 
 

          ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น  และตำมที่ได้สอบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็น
ดังต่อไปนี้ 

1. ควำมมุ่งหมำย  และเหตุผลแห่งกำรขอกู้เงินในค ำขอกู้เงิน  เป็นควำมจริงหรือไม่
เป็นควำมจริง 
(      ) เป็นควำมจริง  (     ) ไม่เป็นควำมจริง 

2. ในเวลำนี้ผู้กู้มีพฤติกรรมซึ่งอำจถูกออกจำกรำชกำร หรืองำนประจ ำหรือไม่ 
(      ) ม ี   (     ) ไม่ม ี

3. ในเวลำนี้ ถงึ 6 เดือนข้ำงหน้ำ ผู้กู้มีพฤตกิรรมที่จะย้ำยไปรับรำชกำรที่หน่วยงำน
อ่ืน หรือ จังหวัดอ่ืนหรือไม่ 

         (      ) ม ี    (      ) ไม่มี 
4. ผู้ขอกู้มีหนี้สินภำยนอกสหกรณ์ฯ เป็นจ ำนวนมำก  หรือไม่ 

(      ) ม ี   (      ) ไม่มี 
5. ในกรณีเป็นลูกจ้ำงประจ ำ ผูกู้้  ผู้ค้ ำประกัน บรรจุงำนมำแล้วเป็นเวลำ 

(      ) ต่ ำกว่ำ 5 ปี  (      ) เกินกว่ำ 5 ป ี
6. ขอรับรองว่ำเป็นลำยมือชื่อ ของผู้ขอกู้ และผู้ค้ ำประกัน จริงหรือไม่ 

(      ) เป็นควำมจริง  (      ) ไม่เป็นควำมจริง 
7. ขอรับรองว่ำผู้กู้ และผู้ค้ ำประกันได้รับเงินเดือนจริง ตำมจ ำนวนที่ระบุไว้ในค ำ

ขอกู้ จริงหรือไม่ 
(      ) เป็นควำมจริง  (      ) ไม่เป็นควำมจริง 

8. ควำมเห็นอ่ืนๆ................................................................................................ 
(      ) เป็นควำมจริง  (      ) ไม่เป็นควำมจริง 

 

            

   ลงชื่อ........................................................................ผู้บงัคับบัญชำ 
                         (........................................................................) 

ต ำแหน่ง.......................................................................................................  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อก าหนดในการค  าประกันเงินกูส้ามัญ 

1.จ านวนเงินกู้ไม่เกิน 35 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 600,000 บาท ก าหนดดังนี  
1.1 ผู้ขอกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี 
1.2ใหใ้ช้ข้ำรำชกำรไม่น้อยกว่ำ  1 คน ค้ ำประกัน หรือ 
1.3 ให้ใช้ลูกจ้ำงไม่น้อยกว่ำ 2 คน ค้ ำประกัน 
1.4 ถ้ำผู้ขอกู้มีสัญญำเงินกู้กับธนำคำรพำณิชย์เกินกว่ำ 300,000 บำท                  
      ต้องเพิม่ผู้ค้ ำประกันใน  ข้อ 1.2 และ 1.3  อีก 1 คน 

2.จ านวนเงินกู ้36 - 50 เท่าของเงินเดือนและไม่เกิน 1,500,000 บาท ก าหนดดังนี  
2.1 ผู้ขอกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 65 ปี 

         2.2 ให้มีผู้ค้ ำประกัน 2 คน หรอื  
2.3 มีข้ำรำชกำรค้ ำประกัน 1 คน พร้อมส ำเนำใบยกสิทธิประโยชน์ ฌ.ก.ส.    
      กระทรวงสำธำรณสุขที่ระบุให้สหกรณ์ฯเป็นผู้รับ  สิทธิ ประโยชน ์หรือ 

         2.4 มีข้ำรำชกำรค้ ำประกัน 1 คน และท ำประกันสินเชื่อในวงเงิน 1 ใน 3    
               ของจ ำนวนเงินกู้ทัง้หมด    ตลอดระยะเวลำของกำร ผ่อนช ำระหนี้  
         2.5 จ ำนวนเงินกู้สำมัญที่มีจ ำนวนเกินกว่ำค่ำหุ้น(ที่ปลอดจำกกำรค้ ำประกัน   
              หนี้ประเภทอ่ืน) ไม่เกิน 600,000 บำท ใหใ้ช้ข้ำรำชกำรค้ ำประกัน 1 คน  
        2.6 ถ้ำผู้ขอกู้มีสัญญำเงินกู้กับธนำคำรพำณิชย์เกินกว่ำ 300,000 บำท  
              ต้องเพิ่มผู้ค้ ำประกันใน  ข้อ 2.2 ข้อ 2.3 ข้อ 2.4และ 2.5 อีก 1 คน 
  3.จ ำนวนเงินกู ้51- 65 เท่ำของเงินเดือนและไม่เกิน 2,500,000 บำท ก ำหนดดังนี ้
         3.1 ผู้ขอกู้ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปี 

3.2 มีผู้ค้ ำประกัน 2 คน และมอบ ฌ.ก.ส.กระทรวงใหก้ับสหกรณ์และ 
               ท ำประกันสินเชื่อ 1 ใน 4 ของจ ำนวนเงินที่ขอกู ้  หรือ 

3.3 มีผู้ค้ ำประกัน 3 คน และมอบ ฌ.ก.ส.กระทรวงใหก้ับสหกรณ์ หรือ 
3.4 มีผู้ค้ ำประกัน 3 คน และท ำประกันสินเชื่อจ ำนวนเงินทุนประกัน 
       700,000 บาท ในกรณีที่จ านวนเงินที่ขอกู้ไม่ถึง 700,000 บาท ให้ท าประกัน 
        สินเชื่อเต็มวงเงินที่ขอกู้ 
3.5  ผู้ขอกู้ที่มีอายุเกินกว่า 55 ปี  แต่ไม่เกิน 65 ปี ให้กู้ได้ 65 เท่าของเงินเดือน   
        แต่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาท  ระยะการผ่อนช าระ 240 เดือน  โดยมีเง่ือนไข   
        ต้องมอบ ฌ.กส.กระทรวงฯ และ ฌ.กส. สมาคม สสธท. ให้กับสหกรณฯ์  
        และหลักประกันให้เป็นไปตามข้อ 3.2  ถึง 3.4 
3.6 จ ำนวนเงินกู้ที่มียอดเงินเกินกว่ำค่ำหุ้น(ที่ปลอดจำกกำรค้ ำประกันหนี้ 

               ประเภทอ่ืน) ไม่ เกิน   600,000 บำท ใหใ้ช้ข้ำรำชกำรค้ ำประกัน 1 คน 
3.7 ถ้าผู้ขอกู้มีสัญญาเงินกู้กับธนาคารพาณิชย์เกินกว่า 300,000 บาท  
      ต้องเพ่ิมผู้ค  าประกันใน  ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 3.4 ข้อ 3.5 อีก 1 คน ข้อ 3.6 

    (มติที่ประชุมชุดที่ 23 ครั งที่ 14 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2553 มีผลใช้บังคับ 1 พฤศจิกายน 2553) 
 

 
 

 

ติดต่อสอบถาม  โทร 035 - 244683 

เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ 
1. ผู้กู้  และผู้ค้ ำประกัน ให้ใช้ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร  หรือ                 

ส ำเนำบัตรสหกรณ์ฯ หรือส ำเนำบัตรประชำชน 
2. คู่สมรสผู้กู้ และผู้ค้ ำประกัน ให้ใช้ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร                 

หรือส ำเนำบัตรสหกรณ์ฯ หรือส ำเนำบัตรประชำชน 
3. หนังสือยินยอมคู่สมรสผู้กู้ –  ผู้ค้ ำประกัน 
4. ส ำเนำทะเบียนสมรส (กรณีนำมสกุลในบัตรไม่ตรงกัน) 
5. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบัน    
         (ฉบับจริง มีลำยมือช่ือเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน) 
6. หนังสือ กพ.7  (ส ำหรับกรณีผู้ยื่นกู้เป็นลูกจ้ำงประจ ำ) 
7. ส ำเนำหน้ำบัญชี ธนำคำรกรุงไทย (ถ้ำมี) 
 
กรุณาหาพยานลงลายมือชื่อในใบยินยอมคู่สมรสมาให้ครบถ้วน 

 

       http://www.ayutthaya-coop.com 

 


