
เอกสารประกอบที่ยื่นขอกู้เงินโครงการสวัสดิการเพ่ือสมาชิก 
ชื่อผู้กู้ ............................................................................................ เลขทะเบียน ......................... 
กรุณาจัดเรียงเอกสารตามล าดับก่อนหลัง และโปรดกาเครื่องหมาย / ลงในช่องตรวจสอบ 

ช่องตรวจสอบเอกสาร 
 1. สัญญากู้เงินโครงการสวัสดิการฯ (กรอกข้อความให้สมบูรณ์) 1 ชุด 

 2. หนังสือค้้าประกันส้าหรับเงินกู้ประเภทสามัญโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก 1 ชุด 

 3. สลิปแสดงรายการเงินเดือนของผู้กู ้(ให้หัวหน้าฝ่ายหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่เกี่ยวข้องรับรอง) 3 เดือนล่าสุด 

 4. รายงานความเคลื่อนไหวบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าของผู้กู ้(Statement bank)  3 เดือนล่าสุด 

 5. ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้กู ้  1 ฉบับ 

 6. ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้ค้ าประกัน 1 ฉบับ 

 7. ส าเนาบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส ของคู่สมรส(ถ้ามี)ผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน 1 ฉบับ 
 8. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล

ของรัฐ ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน  
(ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ) 

เป็นสมาชิก
สมาคมฯแล้ว 
 ไม่ต้องท า 

โปรดอ่าน 
1. ส าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผู้ลงนามรับรองด้วยตนเอง 
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะต้องเป็นลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด 
3. ส าเนาบัตรต่างๆที่ใช้ประกอบค าขอกู้ ต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้ 
4. การแก้ไขข้อความในเอกสารให้ขีดเส้นทับแล้วให้ลงลายมือชื่อก ากับการแก้ไขนั้น ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด 
5. เอกสารที่ระบุให้มีพยานรับรอง ต้องลงลายมือชื่อพยานให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

กรณีเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับพิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
 

สัญญากู้เงินสามัญ 
โครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก 
เลขที่…………../………….. 

วันที…่……………………………………… 
เรียน ผู้จัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………..…. สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………
สังกัดอบต/ทต.…………………………ต าแหน่ง…….………………….…… โทรศัพท์/มือถือ…..…………………….                   
ได้รับเงินได้รายเดือนจ านวน……………….….บาท ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก 
ดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิกของสหกรณ์ จ านวน………………………..…..บาท 
(…………………………….………………..…)  เพื่อใช้ประโยชน์(โปรดระบุ)..................................………………… 

 ข้อ 2. เ ม่ือข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้  และดอกเบี้ยเ งินกู้  เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน                             
ทุกงวดๆ ละ.............................. บาท (...................................... ................................)  เป็นจ านวน...............งวด                    
ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้โครงการสวัสดิการฯ เป็นต้นไป จนกว่าจะครบจ านวนเงินที่กู้  

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละส่ีบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อปี หรือให้เป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ์ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  

ข้อ 4.  เม่ือข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังน้ี 
4.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับ มอบหมาย

จากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจ านวนงวดช าระหน้ี ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ 
4.2 ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณตีามข้อบังคับว่าด้วยการให้เงินกู้ หรือการควบคุมหลักประกันและการ

เรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิ
พักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 

4.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า จะแจ้งเป็นหนังสือให้ สหกรณ์ทราบ
และจะจัดการช าระหน้ีซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหน้ีให้ เสร็จสิ้นตามที่กล่าวมา
ข้างต้น เม่ือข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินทุนเลี้ยงชีพอื่นใด ในหลักฐานที่                 
ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักเงินช าระหน้ี
พร้อมด้วยดอกเบี้ย ส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

 

…………………………………….…ผู้กู้ 
(…………………………………..) 
 

     ……………….………………………พยาน 
(…………………………………..) 

 

     ……………….………………………พยาน 
                                                                       (…………………………………..)                 F23.09.62 

 

รับ............................................
ที่…………………………… 
วันที…่………/………./……… 

ค ายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้า.............................................................. 

เป็นคู่สมรสของ..............................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้กู้ เงิน          
ตามสัญญากู้ เงินสามัญโครงการสวัสดิการ
ข้างต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์นี้และข้าพเจ้าได้              
ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
.............................................................คู่สมรส 
(...........................................................) 



- 2 – 
 

ค ารับรองของผู้หักเงินได้ 
ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้าสามารถหักเงินได้ของผู้กู้             
ช าระหนี้ให้สหกรณ์ได้ตามเงื่อนไขในสัญญากู้เงิน
ดังกล่าว 
 

………………………………...หัวหน้าส่วนการคลัง 
(…………..……………………….) 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็นแล้วตามที่สอบถาม
แล้ว เห็นสมควรให้กู้เงินแก่สมาชิกรายนี้ได้ 
 
……………………………………..ปลัด อปท. 

     (……………………………………) 
 

 

(รายการต่อไปนี้ส าหรับเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์กรอกเอง) 
รายการ จ านวนเงิน (บาท) 

เงินได้รายเดือน  
หัก เงินไดค้งเหลือไม่ต่ ากว่าร้อยละ15  
คงเหลือ  

ข้อชี้แจงอื่นๆ………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 
 

เห็นควร   อนุมัติ ตามค าขอ     ไม่อนุมัต ิตามค าขอ    ปรับลดวงเงินกู้เป็น.................................บาท  
 

ค าชี้แจง.............................................................................................................................................................. 

…………………………………….……ผู้จัดการ 

 

 

ข้าพเจ้า.................................................................................ได้รับเงินกู้ จ้านวน.....................................................บาท 
(..................................................................................................) ตาม สัญญากู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการฯนี้ไปเป็นการถูกต้อง
แล้ว ณ วันที่ ......... เดือน.................................. พ.ศ. .................. โดย ได้รับ  เป็นเงินสด   เป็นเช็ค   เป็นเงินโอน/น้าเงิน                
เข้าฝากบัญชีของข้าพเจ้า ช่ือ ธนาคาร................................................. สาขา............................................................  
บัญชีเลขที่.......................................................................... 
 

ลงช่ือ.....................................................................ผู้กู้ 
        (......................................................................) 

 

ลงช่ือ.....................................................................เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงนิ 
        (......................................................................) 

 

 
 
 

 



หนังสือค ้าประกัน 

เงินกู้สามัญโครงการสวัสดิการเพือ่สมาชิก 
เลขที…่………/……………. 

 

วันที…่…………เดือน……………….……พ.ศ. ....................... 
 

                       ข้าพเจ้า………………...…………………..………..………. สมาชิกเลขทะเบียนที่……….……… อายุ.................ปี  

เลขประจ าตัวประชาชน       เป็นข้าราชการ/ลูกจ้างประจ้า/ภารกิจ/ทั่วไป                 
ต้าแหน่ง ...............................................  สังกัด.....................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ..................... ............ บาท            
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ ............. ถนน......................... ต้าบล/แขวง................................อ้าเภอ/เขต............................
จังหวัด.................................. รหสัไปรษณีย์.............................. โทรศพัท.์............................................. ได้ท้าหนังสือค้้าประกันให้ไว้
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ้ากัด ซ่ึงต่อไปนี้ในหนังสือค้้าประกันนี้  จะใช้ค้าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลักฐานดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.................... ............................................. กู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการเพื่อสมาชิก                  
จ้านวนเงินกู้....................................บาท (.................................................................)  ตามหนังสือกู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการเพื่อ
สมาชิก ที่ ............/.............ลงวันที่ .................................   และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว   
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้้าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช้าระหนี้              
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการฯ นั้นโดยตลอดแล้ว  
ข้าพเจ้า ยอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช้าระ
ครบถ้วนแล้ว  
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่าการออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า            
หลุดพ้นจากการค้้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซ่ึงคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์ 
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้้าประกันแทนข้าพเจ้า  
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่   ผู้จ่ายเงินได้ รายเดือนและ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจ้านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช้าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช้าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
ส่งต่อสหกรณ์ด้วย  และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช้าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการฯ ที่
ข้าพเจ้าได้ค้้าประกันนั้น โดยส้ินเชิงแล้ว  

ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจง้ไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทันที                 
 ข้อ 6. ในกรณีที่ผู้กูผู้้ผิดนัดช้าระหนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ด้าเนินการดังต่อไปนี้ 
 6.1  ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็นหนี้ที่ค้างช้าระให้แก่ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์แจ้งความเป็นหนี้
ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ 

1. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 

2. ……………………………..…………………………………โทร................................. 
ที่อยู่....................................................................................................................................................................... 
 6.2  ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตามที่อยู่ในสัญญาค้้าประกันฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้ติดต่อไปยังสถานที่
ต่อไปนี้ 
      1. สถานที่อยู่ปัจจุบนั.................................................................. โทร.................................. 
      2. สถานที่ท้างาน........................................................................ โทร................................... 
      3. สถานที่................................................................................... โทร................................... 

/6.3 ข้าพเจ้า... 
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 6.3  ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้ เกินกว่า 1 ครั้งต่อวัน ในวันจนัทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแตเ่วลา 08.00 น. ถึง
เวลา 20.00 น.และในวันหยดุราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก้าหนดไว้  

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค้้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน 

 
………………………………………ผู้ค้ าประกัน 

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

 
     ………………………………………พยาน   ………………………………………พยาน 
     (………..…………………………………)       (………..………….………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บับ (สหกรณ์ 1 ฉบับ ธนาคาร 1 ฉบับ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ายินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 

ข้าพเจ้า.............................................................. 

เป็นคู่สมรสของ..............................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค้ าประกัน          
ตามสัญญากู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการฯ
ข้างต้นของสหกรณ์ออมทรัพย์นี้ และข้าพเจ้า
ไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 

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


