
 

 

 

    ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
เขียนท่ี............................................................................... 

                                                                  วนัท่ี....................เดือน.........................................พ.ศ...................... 

 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยพ์นกังานธนาคารออมสิน  จ ากดั 
 

 ขา้พเจา้................................................................... อาย.ุ..............ปี ต าแหน่ง...............................................รหสั.........................

เลขท่ีสมาชิก.............................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน...........................................สังกดั [   ] หน่วย [  ] สาขา................................ 

[  ]  ส่วน [  ] เขต ................................................... [  ] ฝ่าย  [  ] ภาค ............................................. [  ] สายงาน........................................... 

[  ] กลุ่มงาน........................................................... โทรศพัทท่ี์ท างาน............................................. มือถือ..................................................  

เงินเดือน/เงินบ านาญ..............................................บาท  รายไดอ้ื่น (ระบุอาชีพ).........................................เดือนละ.............................บาท 

ขอเสนอค าขอกูส้ามญัเพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัของสหกรณ์ จ านวน...............................................บาท(................................................................)

โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัตอ่ไปน้ี (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ดยละเอียด) ....................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................... 

 ขอ้ 2.  ในเวลาน้ี  ขา้พเจา้มีหุ้นอยูใ่นสหกรณ์ รวม....................................หุ้น  เป็นเงิน..........................................................บาท 

และขา้พเจา้ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยูใ่นอตัรา.....................................บาท 

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี  

3.1 หนงัสือกูท่ี้.............................../..................................... วนัท่ี....................................................................................

    เพื่อ................................................................................ เงินตน้คงเหลือ..............................................................บาท 

ขอ้ 4.  นอกจากค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี คือ 

4.1  [  ] สมุดเงินฝากออมทรัพย/์ออมทรัพยพ์ิเศษของสหกรณ์เลขท่ี ..................................จ านวนเงิน......................บาท 

4.2  [  ] สมาชิกสหกรณ์ 

ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขท่ี
สมาชิก 

พนกังาน
ต าแหน่ง 
สังกดั 

เงินได ้
รายเดือน 
(บาท) 

เป็นผูค้  ้าประกนั 
รายอื่นตามหนงัสือ 

ค ้าประกนัท่ีและช่ือผูกู้ ้

ขา้พเจา้ผกูพนัตนท่ีจะ 
เขา้ค  ้าประกนัตามค าขอกู้
ขา้งตน้น้ี จึงลงลายมือช่ือ

ไวเ้ป็นส าคญั 

1 
 
 

     

2 
 
 

     

3 
 
 

     

 

4 
 
 

     

 

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

 

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

ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี
ก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูด้ว้ยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตอ้งและครบถว้น  มิฉะนั้นสหกรณ์ 
ไม่รับพิจารณา 



  
ขอ้ 5.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้  ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูแ้ละดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือน งวดละ..................................................บาท  

(ตามประกาศอตัราดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์) เป็นจ านวน .......................... งวด ตั้งแต่เดือนถดัจากเดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ห ้
ขอ้ 6.  ในการกูค้ร้ังน้ีขา้พเจา้ประสงค/์ไม่ประสงคท์  าประกนัภยัผูค้  ้าประกนัเงินกู ้

     ไม่ประสงคท์  าประกนัภยัตามหนงัสือยินยอมของผูค้  ้าประกนั (เอกสารแนบ) 
     ประสงคท์ าประกนัภยักบับริษทั 

(         )  กรุงเทพประกนัภยั  วงเงิน....................................บาท ค่าเบ้ียประกนั..........................บาท ระยะเวลา ............. ปี 
(         )  ทิพยประกนัภยั     วงเงิน....................................บาท ค่าเบ้ียประกนั..........................บาท ระยะเวลา ............. ปี 

ขอ้ 7.  ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัให้ไวต้่อสหกรณ์ฯ  ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ขอ้ 8.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้เขา้กองทุนส ารองเล้ียงชีพ หากขา้พเจา้ลาออกจากธนาคารออมสินหรือพน้สภาพจากการเป็นพนกังาน

ธนาคารออมสิน ขา้พเจา้ยินยอมให้น าเงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บช าระหน้ีคืนพร้อมทั้งดอกเบ้ียให้สหกรณ์ทนัที 
ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความโดยครบถว้นเป็นท่ีเขา้ใจดีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
      ลงช่ือ................................................................ผูข้อกู ้
             (.................................................................) 

 
 

ผู้ขอกู้ ผู้ค ำ้ประกัน 
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
2. จ านวนเงินกูเ้ป็นดงัน้ี 
    2.1 จ านวนเงินกูเ้ป็นไปตามความจ าเป็นและความสามารถในการช าระหน้ี   
          แต่ไม่เกิน 4,000,000.- บาท 
    2.2 เงินเดือนคงเหลือหลงัหกัเงินกูทุ้กประเภทแลว้คงเหลือ 
         ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 หรือ 5,000.- บาท 
3. เอกสารประกอบการขอกู ้(รับรองส าเนาทุกฉบบั) 
    3.1 ส าเนาเอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน (เดือนสุดทา้ย) 
    3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน หนา้ – หลงั กรณีบตัรหมดอาย ุ
          ให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนมาดว้ย 
    3.3 ส าเนาทะเบียนบา้น 
4. หนงัสือยินยอมค ้าประกนัเงินกู ้(สก.4) มีพยานลงนามให้ครบถว้น 
 พร้อมแนบเอกสาร ดงัน้ี 
    4.1  หนงัสือยินยอมค ้าประกนัเงินกู ้(สก.4) 
           - ผูรั้บประโยชน์กองทุนของผูกู้ ้พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวั 
             ประชาชน และส าเนาทะเบียนบา้นของผูรั้บประโยชน์ 
           - กรณีผูรั้บประโยชน์กองทุนอายไุม่ถึง 20 ปี ให้มีผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
             เป็นผูด้  าเนินการแทนพร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน      
             และส าเนาทะเบียนบา้นของผูแ้ทนโดยชอบธรรม 
    4.2 ใบขอสละสิทธิการรับเงินกองทุนฯ กรณีมีภาระหน้ีสหกรณ์     
    4.3 ใบแจง้ความประสงคข์อแยกเช็คท่ีไดรั้บจากเงินกองทุนส ารองฯ 
    4.4 ใบขอรับเงินท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินจากธนาคาร และหรือเงินสงเคราะห์ 
           กรณีพน้หนา้ท่ี 

1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน 
2. การค ้าประกนัเงินกูเ้ป็น ดงัน้ี 
    2.1 เงินเดือนคงเหลือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 หรือ 5,000.- บาท 
    2.2 เป็นสมาชิก 6 เดือน - 10 ปี  ค  ้าประกนัได ้30 เท่า  
         ไม่เกิน 2,000,000.- บาท 
    2.3 เป็นสมาชิก 10 ปี – 20 ปี ค  ้าประกนัได ้60 เท่า  
         ไม่เกิน 3,000,000.- บาท 
    2.4 เป็นสมาชิก 20 ปีขึ้นไป  ค  ้าประกนัได ้60 เท่า  
         ไม่เกิน 4,000,000.- บาท 
3. เอกสารประกอบการค ้าประกนั (รับรองส าเนาทุกฉบบั) 
   3.1 ส าเนาเอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน (เดือนสุดทา้ย) 
   3.2 ส าเนาบตัรประจ าตวัพนกังาน หนา้ – หลงั กรณีบตัร    
         หมดอาย ุให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนมาดว้ย 
   3.3 ส าเนาทะเบียนบา้น 

 

หลกัเกณฑ์กำรขอกู้เงินสำมัญ  จ ำนวนตั้งแต่ 10,000.- บำท  ขึน้ไป 

 


