
 

 

                                                                                                              

 
 
                             วันที่ ..................................................... 
 
 
เรื่อง      ขอกู้เงินสามัญโครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 
เรียน      กรรมการเงินกู้  สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด           
            ดว้ยข้าพเจ้า .........................................................................เลขทะเบียนสมาชิก........................................         
        พนักงานรฐัวิสาหกิจ        โสด          สมรส        หม้าย    มีความประสงค์   “ขอกู้เงินสามัญโครงการ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565)”  จ านวน ......................................บาท ( ................................................................)  
เพ่ือ (ชี้แจงเหตุผลให้ชัดเจน)...................................................................................................................................... 
             ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าไม่เป็นบุคคลดังต่อไปนี้ (กรุณาใส่เครื่องหมาย  √ ในช่อง       ) 

 1. ถูกระงับเงินเดือน  
 2. โดนตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 3. ถูกค าสั่งบังคับคดีให้ช าระหนี้ 
 

                                                                          (ลงชื่อ).....................................................(ผูกู้้) 
                                                                             โทร ...................................................... 
 
 
 
 
                              คณะกรรมการเงินกู้ได้พิจารณาค าขอกู้เงินในครั้งนี้แล้ว เห็นว่า.- 

   สมควรอนุมัติในวงเงิน....................................................................บาท 
 ไม่สมควรอนุมัติเพราะ......................................................................................................... ..................... 

                                                                                                             
                                                           (ลงช่ือ)................................................กรรมการเงินกู้/ผู้จัดการ                                                                                                                           
                                                           วันที่...................................................... 

 
 
                    คณะกรรมการเงินกู้ได้อนุมัติตามมติที่ประชุมฯ ครั้งที่ .............................../................................ 
เมื่อวันที่................................................วงเงิน.......................................บาท หักเพ่ิมหุ้น..................................บาท 
ช าระหนี้เก่า/ดอกเบี้ย.......................................................................บาท ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนสัญญา.............บาท
เบี้ยประกันชีวิต.....................บาท คงจ่ายสุทธิ...............................บาท โดยเช็คเลขท่ี................................................ 
 
                                                            (ลงช่ือ)..................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ 

 

ส าหรับผู้กู้ 

ส าหรับคณะกรรมการเงินกู้/กรรมการและผู้จัดการ 

ส าหรับสหกรณ์ 

เอกสารใช้ส าหรับกู้เงิน 
ผู้กู้ 
1. ส าเนา บัตรประชาชน        2. ส าเนา ทะเบียนบ้าน 
3. ส าเนา สลิปเงินเดือนล่าสุด   4. ส าเนา สลิปสหกรณ์ฯล่าสุด 
5. ส าเนา บัตรประชาชนคู่สมรส  (ถ้ามี) 
ผู้ค้ าประกัน 
1.ส าเนา บัตรประชาขน 2.ส าเนา ทะเบียนบา้น 
3. ส าเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี) 
*หมายเหตุ : ลงชื่อรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 



 

หน้า 1 หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ 
โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 

 

หนังสือกู้ส ำหรับเงินกูส้ำมญั 
โครงกำรอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 

 
                                                                                                    สัญญาเลขที่......................./....................... 
                                                                                     วันที่................................................................................ 
            ข้าพเจ้า .............................................................................  สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................... อายุ......................ปี 
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่   เป็นพนักงานรัฐวสิาหกิจ        
ต าแหน่ง............................................................ สังกัด ฝ่าย/ส านัก ..................................................อัตราเงินเดือน.................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................................หมู่ที่ ...................... ถนน.................................ต าบล/แขวง........................................ 
อ าเภอ/เขต ........................................................จังหวัด....................................................... รหัสไปรษณีย์..................................... 
โทรศัพท์ ...........................................................ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด   
ซึ่งต่อไปในหนังสือกู้นี้จะใช้ค าว่า สหกรณ์  เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน..........................บาท (...........................................................................) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว 
          ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ.....................ต่อปี 
          ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอช าระคืนกู้เป็นงวดรายเดือน   แบบต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ 
............................. บาท จ านวน..................งวด  ทั้งนี้  ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.......................................เป็นต้นไป 
          ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า การส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้ 
ส าหรับงวดนั้นๆ 
          ข้อ 4. ในการส่งคืนต้นเงินกูพ้ร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ 
รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือน  
และเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและ 
เงินได้อื่นมอบไว้  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
          ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ให้ถือว่า 
เงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
          ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกจากการกีฬาฯหรือย้ายจากงานประจ า ข้าพเจ้า 
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน 
          ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม       
เงินชดเชยเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการ หรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงินดังกล่าว
เพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อนได้ 
          ข้อ 7. ในการกู้เงินคร้ังนี้ ข้าพเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ์เลขที่……………..………………..……จ านวน……………..……..…….หุ้น 
เป็นเงิน...............................บาท มาจ าน าไว้เป็นหลักค้ าประกันเงินกู้ครั้งนี้ด้วยและข้าพเจ้ายินยอมที่จะน าเงินค่าหุ้นที่จะเกิดขึ้น 
ในภายหน้ามาประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า 
            ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้    ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ให้ถือว่า  ข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ 
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 
            ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์  ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน หรือ 
เงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้  เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับเงินดังกล่าว  และให้ 
ถือเอาข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอ านาจที่จะด าเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 
            ข้อ ๑๐. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น มอบไว้ให้สหกรณ์เก็บไว้เป็น 
หลักฐาน 
 



 

หน้า 2 หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญ 
โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 

 
 

 
 
            ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินส าหรับ เงินกู้สำมัญโครงกำรอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) นี้โดยตลอดแล้วเห็น
ว่าถูกต้อง  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

             ลงชื่อ  ...................................................... ผู้กู้ 
                     (.....................................................) 
             ลงชื่อ  ...................................................... พยาน 
                     (.....................................................) 

                                                                              ลงชื่อ ......................................................  พยาน                                                                                                                               
                                                                                      (.....................................................) 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส) 

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

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว ………..………………….…………....…… 
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด  ตามหนังสือกู้เงินส าหรับ  
เงินกู้สำมัญโครงกำรอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565)  ข้างต้นนี้  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

                                                                             …..……………….…….…….………...... คู่สมรสผู้ให้ค ำยินยอม 
                                                         (....................................................) 

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

            ข้าพเจ้า..........................................................................................ได้รับเงินกู้จ านวน.....................................................บาท 

(.........................................................................................................................................)  ตามหนังสือกู้เงินนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

ณ วันที่ .........เดือน.............................................พ.ศ..................โดย  รับเป็นเงินสด    เช็ค    โอน/น าเงินเข้าฝากบัญชี

ของข้าพเจ้า ชื่อธนาคาร....................................................สาขา..........................บัญชีเลขที่    

                   

 

ลงชื่อ ..............................................................  ผู้รับเงิน 

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

                                                      ลงชื่อ  ............................................................... เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน 

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

                                                    ลงชื่อ ...............................................................  เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจหนังสือกู้เงิน                       

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



    
 

 

 
 

 

 
ค ำขอกู้เงินสำมัญ 

โครงกำรอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 
 

                                                                                      เขียน………………………..………………………..… 
วันที่ .............................................................. 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด 
 ข้าพเจ้า ..................................................................................................สมาชิกเลขท่ี..................อายุ..............ปี
บัตรประจ าตัวประชาชน เลขที่    เป็น พนักงำนรัฐวิสำหกิจ    
ต าแหน่ง ...........................................................................สังกัดฝ่าย / ส านัก............................................ .........................
อัตราเงินเดือน .........................บาทที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี..………..….…หมู่ที่ ................ถนน ......................................... 
แขวง/ต าบล...........….…………….……เขต/อ าเออ....….……….....................…....จังหวัด……………..……..….……..………………
รหัสไปรษณีย์ ....................................โทรศัพท์ ....................................................... ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญโครงการ
อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ( 1/2565) เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้  
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จ านวน ............................................บาท (.....................................................................) 
โดยจะน าเงินไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งกำรกู้โดยชัดเจน)........................................................................ 
............................................................................................................................................................................................ 
 ข้อ 2. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้ าประกันดังต่อไปนี้ คือ 

ค ำเสนอค้ ำประกันเงินกู้สำมัญโครงกำรอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล 
เลข

ทะเบียน
สมำชิก 

ท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง 
อัตรำ

เงินเดือน 
ลำยมือผู้ค้ ำ

ประกัน 

1      

  ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนแบบต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด 
งวดละ ....................................... บาท   จ านวน ...................... งวด  
 ข้อ 4. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 5. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญโครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 
 

     ลงชื่อ .......................................................... ผู้ขอกู้เงิน 
 
 

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

หนังสือกู้ท่ี ........................../..................... 
วันที่ .......................................................... 
บัญชีเงินกู้ท่ี .............................................. 

หน้า 1 ค าขอกู้เงินสามัญ 
โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 

  โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 
 



    
 

 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
วันที่ .................................................... 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้ และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้ 

(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในค าขอกู้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
  จริง     ไม่จริง 

(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรือไม่ 
  มี      ไม่มี 

(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินอายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่ 
  มี       ไม่มี 

 
           ลงชื่อ   ......................................................... ผู้บังคับบัญชำ 

                                                                      (........................................................) 
                                                         ต ำแหน่ง    .......................................................... 
  

(รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้กู้เงินกู้สำมัญโครงกำรอัตรำดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 

จ ำนวนเงินกู้ ........................................................ บำท 
อัตรำ เงิน จ ำกัด ต้นเงินกู้ 

เงินเดือน ค่ำหุ้น วงเงินกู้ เงินกู้สำมัญ 
เงินกู้เพื่อเหตุ

ฉุกเฉิน 
เงินกู้พิเศษ 

เงินกู้สำมัญโครงกำร
อัตรำดอกเบี้ยพิเศษ 

(1/2565)  
รวม 

วงเงินกู้
คงเหลือ 

(บำท) (บำท) (บำท) น/ส 
เลขที ่

(บำท) น/ส 
เลขที ่

(บำท) น/ส 
เลขที ่

(บำท) น/ส 
เลขที ่

(บำท) (บำท) (บำท) 

             

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่    เคย    ไม่เคย 
  (2) ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ .............................................................................................................................  

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้ ำประกัน 
จ านวนต้นเงินที่จะต้องค้ าประกัน......................................... บาท 

ล ำดับที ่ ชื่อผู้ค้ ำประกัน 
อัตรำ

เงินเดือน 

 
กำรค้ ำประกันรำยอื่น ๆ 

 
วงเงินค้ ำประกัน

คงเหลือ 
(บำท) 

ชื่อผู้กู ้
ต้นเงินค้ ำ 
คงเหลือ 

1.      

2.      

3.      

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่     เคย     ไม่เคย 
  (2) ข้อชี้แจงอ่ืน ๆ ............................................................................................................. ................ 
 

ลงชื่อ ......................................................... เจ้ำหน้ำที่  
         .............../......................../..............                       

หน้า 2  ค าขอกู้เงินสามัญ 
โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 

  โครงการอัตราดอกเบี้ยพิเศษ (1/2565) 



 
                   

หนังสือยินยอมใหห้ักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด 
  

 เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด 
                                                            

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

 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 ข้าพเจ้า.......................................................................... .............................. สมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด เลขที่................ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง....................................... 
สังกัดฝ่าย/ส านัก...............................................................กอง................................................................................... 
จึงท าหนังสือให้ค ายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด ดังนี้ 

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือเงินอ่ืนใดทีข่้าพเจ้า 
มีสิทธิได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือช าระค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ในฐานะผู้ค้ าประกัน และอ่ืนๆ ตามรายการที่
สหกรณ์เรียกเก็บให้แก่สหกรณ์ 

2. ข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนหนังสือให้ค ายินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด  
จะให้ความยินยอม 

3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด ส่งคู่ฉบับหนังสือค ายินยอมฉบับนี้ให้หน่วยงาน 
ต้นสังกัดของข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 

 (ลงช่ือ)  ......................................................... สมาชิก 

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

 

    (ลงช่ือ)  ......................................................... พยาน 

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

                                                 สมาชิกเลขท่ี........................................................ 

 

    (ลงช่ือ)  ......................................................... พยาน 

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

                                                                     เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

 


