
                             

 
          

                                             ค ำขอกูเ้งินกูส้ำมัญ                                         
                                                 โครงกำรเงินกู้สำมัญพร้อมใช้ ช่วงกำรแพร่  
                                          ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
                                                             พ.ศ. 2564       

             เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มร. จ ำกัด 
               วันที…่….…..เดือน …………………….……พ.ศ........................ 
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์และกำรธนกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  จ ำกัด 

 

  ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว………………………………………...………...........เลขทะเบียนที่………..……….อำยุ.............ป ี
จะมีอำยุ 60 ปี  ในปี  พ.ศ…………………...…….. เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน...................................................................... ...... 
สถำนภำพ  :-        โสด            สมรส            หม้ำย          หย่ำ         
   ข้ำรำชกำร     ลูกจ้ำงประจ ำ        ลูกจ้ำงงบรำยได้              พนักงำนมหำวิทยำลัยงบคลัง       
   พนักงำนมหำวิทยำลัยงบรำยได้         ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย          เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ      
   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ หรือ ลูกจ้ำงงบคลังเกษียณอำยุรำชกำร  
ต ำแหน่ง…………………………………………………….............................................................................................................................  

 ข้ำพเจ้ำ สังกัดคณะ / ส ำนัก / สถำบัน/  กอง……………………………..………......เงินเดือน…………………...………......บำท  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ..................................................มือถือ ...................................... ......................ขอเสนอค ำขอกู้เงินกูส้ำมัญฯ         
เพ่ือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ได้โปรดพิจำรณำดังนี้  

  ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินกู้สำมัญฯ จ ำนวน…………….…………........ บำท (.……………..…..……….…...…………................) 

 

โดยจะน ำไปใช้ประโยชน์ดังนี้    ใช้หนี้     ใช้จ่ำยในครอบครัว    รักษำพยำบำล     อ่ืน ๆ ………………………….… 

 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอผู้ค้ ำประกันดังต่อไปนี้  คือ 

 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ค้ ำประกัน เลขทะเบียน/สังกัด ทุนเรือนหุ้น หนี้สำมัญคงเหลือ วงเงินค้ ำประกัน 

1      
2      

 

ข้อ 3. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอช ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกันทุกงวดๆ ละ......................บำท 
พร้อมด้วยดอกเบี้ย จ ำนวน ..................งวด 

ข้อ 4. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตำมแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด 
ข้อ 5. ในกำรขอกูเ้งินครั้งนี้ คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี) ได้ตกลงที่จะท ำหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐำนตำมแบบที่

สหกรณ์ฯ ก ำหนด   
                                                                     

                                                                                                                                                                                     ลงชื่อ........................................................................ผู้ขอกู้เงิน                                                                                                                                                                                                                           
                                                                          (........................................................................) 

 

สัญญากู้ที่………….…………...………….. 
วันที่…………..................………………... 

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

ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง 

 

...............................ผู้ตรวจ 

ได้รับเงิน / เช็ค เรียบร้อยแล้ว 
เช็คเลขท่ี............................................. 
จ านวนเงิน.......................................บาท 
(ลงชื่อ)......................................ผู้รับเงิน 
   (.....................................................) 



2- 
 

(ส่วนนี้ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เรียน   คณะกรรมกำรเงินกู้  (ผ่ำนผู้จัดกำร)   

       

  ฝ่ำยสินเชื่อได้ตรวจสอบค ำขอกู้ เอกสำรประกอบค ำขอกู้ และสิทธิในกำรกู้ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว           
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
       (ลงชื่อ)……………………………………….........เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อ 
                        (.....................................................)  

                                          (ลงชื่อ)......................................................ผู้จัดกำร                                                                                                                      
                                                                                 (.....................................................) 
คณะกรรมกำรเงินกู้                                                         .........../......................./................. 
  อนุมัติ      ไม่อนุมัติ   เนื่องจำก...............................                                                                                                      
 
 

(1)  ลงชื่อ..................................................ประธำนกรรมกำร   
           (..................................................) 

(2)  ลงชื่อ....................................................กรรมกำร   
           (....................................................)  

(3)  ลงชื่อ....................................................กรรมกำร  
           (....................................................)  

(4)  ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 
           (....................................................) 
(5)  ลงชื่อ..................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           (....................................................)                  

 

1.  อายุการเป็นสมาชิก...........................เดือน 
2.  มีค่าหุ้น  ..........................................หุ้น    เป็นเงิน.....................................บาท      ส่งค่าหุ้นรายเดือน.......................................บาท 
3.  อนุมัติวงเงินกู้ในงวดนี้...................................บาท     ส่ง......................งวด      งวดละ..............................บาท   
     งวดสุดท้าย.................................บาท        
4.  ผู้กู้มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ดังนี ้
      4.1   เงินกู้สามัญ 1 ตามหนังสือสัญญากู้เลขที่.................../..................                                เงินต้น......................................บาท 
              วันท่ี............./................../................                                                                          ดอกเบี้ย...................................บาท 
      4.2   เงินกู้สามัญ 2 ตามหนังสือสัญญากู้เลขที่..................../.................                                เงินต้น......................................บาท 
              วันท่ี............./................../................                                                                          ดอกเบี้ย...................................บาท 
      4.3   เงินกู้พิเศษ  ตามหนังสือสัญญากู้เลขที่................... /....................                                เงินต้น.......................................บาท 
              วันท่ี............./................../................                                                                          ดอกเบี้ย....................................บาท 
      4.4   สามัญผู้ค้้าประกัน ตามหนังสือสัญญากูเ้ลขที่ ................./...............                              เงินต้น  ....................................บาท 
              วันท่ี................/................./.................                                                                       ดอกเบี้ย................................... บาท 
      4.5   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามหนังสือสัญญากู้เลขที่ ..................../..................                     เงินต้น  .....................................บาท 
              วันท่ี................/................./.................                                                                       ดอกเบี้ย....................................บาท 
                                           รวม.........................................บาท 
       

 

เอกสำรประกอบกำรขอกู ้
1. ค ำขอกู้ 
2. หนังสือรับรองรำยกำรเงินเดือนเดือนสุดท้ำยของผู้กู้ (ตัวจริง) 
และส ำเนำหนังสือรับรองรำยกำรเงินเดือนเดือนสดุท้ำยของผู้ค้ ำฯ 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร / ผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน 
    ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
4. กรณีผู้กูม้ีคู่สมรส ต้องแนบหนังสือยินยอม 
    ส ำเนำทะเบียนสมรส  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวของคู่สมรส  
    ส ำเนำเอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ ส ำเนำถูกต้องทกุฉบับ 
5. ส ำเนำหน้ำบญัชีธนำคำรออมสนิสำขำรำม 1 หรือ รำม 2 
6. หนังสือยินยอมให้หักเงินได้จำกสหกรณ์ฯ 
7. หนังสือรับรองหนี้ของสมำชิกสหกรณฯ์ 
 



                             

 
          

                                             ค ำขอกูเ้งินกูส้ำมัญ                                         
                                             โครงกำรเงินกู้สำมัญเพื่อกำรศึกษำ ช่วงกำรแพร่  
                                          ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19)  
                                                             พ.ศ. 2564       

             เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ มร. จ ำกัด 
               วันที…่….…..เดือน …………………….……พ.ศ........................ 
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์และกำรธนกิจ มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  จ ำกัด 

 

  ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว………………………………………...………...........เลขทะเบียนที่………..……….อำยุ.............ป ี
จะมีอำยุ 60 ปี  ในปี  พ.ศ…………………...…….. เลขที่บัตรประจ ำตัวประชำชน...................................................................... ...... 
สถำนภำพ  :-        โสด            สมรส            หม้ำย          หย่ำ         
   ข้ำรำชกำร     ลูกจ้ำงประจ ำ        ลูกจ้ำงงบรำยได้              พนักงำนมหำวิทยำลัยงบคลัง       
   พนักงำนมหำวิทยำลัยงบรำยได้         ลูกจ้ำงมหำวิทยำลัย          เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ฯ      
   ข้ำรำชกำรบ ำนำญ หรือ ลูกจ้ำงงบคลังเกษียณอำยุรำชกำร  
ต ำแหน่ง…………………………………………………….............................................................................................................................  

 ข้ำพเจ้ำ สังกัดคณะ / ส ำนัก / สถำบัน/  กอง……………………………..………......เงินเดือน…………………...………......บำท  
โทรศัพท์ที่ท ำงำน ..................................................มือถือ ............................................ ................ขอเสนอค ำขอกู้เงินกูส้ำมัญฯ         
เพ่ือให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำร ได้โปรดพิจำรณำดังนี้  

  ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงินกู้สำมัญฯ จ ำนวน…………….…………........ บำท (.……………..…..……….…...…………................) 

 

โดยจะน ำไปใช้ประโยชน์ดังนี้    เพ่ือกำรศึกษำส ำหรับตนเอง      เพ่ือกำรศึกษำบุตร 

 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำขอเสนอผู้ค้ ำประกันดังต่อไปนี้  คือ 

 

ล ำดับที่ ชื่อผู้ค้ ำประกัน เลขทะเบียน/สังกัด ทุนเรือนหุ้น หนี้สำมัญคงเหลือ วงเงินค้ ำประกัน 

1      
2      

 

ข้อ 3. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้แล้ว ข้ำพเจ้ำขอช ำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรำยเดือนเท่ำกันทุกงวดๆ ละ......................บำท 
พร้อมด้วยดอกเบี้ย จ ำนวน ..................งวด 

ข้อ 4. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำได้ท ำหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตำมแบบท่ีสหกรณ์ฯ ก ำหนด 
ข้อ 5. ในกำรขอกู้เงินครั้งนี้ คู่สมรสของข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี) ได้ตกลงที่จะท ำหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐำนตำมแบบที่

สหกรณ์ฯ ก ำหนด   
                                                                     

                                                                                                                                                                                     ลงชื่อ........................................................................ผู้ขอกู้เงิน                                                                                                                                                                                                                           
                                                                          (........................................................................) 

 

สัญญากู้ที่………….…………...………….. 
วันที่…………..................………………... 

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

ตรวจสอบเอกสารถูกต้อง 

 

...............................ผู้ตรวจ 

ได้รับเงิน / เช็ค เรียบร้อยแล้ว 
เช็คเลขท่ี............................................. 
จ านวนเงิน.......................................บาท 
(ลงชื่อ)......................................ผู้รับเงิน 
   (.....................................................) 



2- 
 

(ส่วนนี้ เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

เรียน   คณะกรรมกำรเงินกู้  (ผ่ำนผู้จัดกำร)   

       

  ฝ่ำยสินเชื่อได้ตรวจสอบค ำขอกู้ เอกสำรประกอบค ำขอกู้ และสิทธิในกำรกู้ ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว           
จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
       (ลงชื่อ)……………………………………….........เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสินเชื่อ 
                        (.....................................................) 

                                          (ลงชื่อ)......................................................ผู้จัดกำร                                                                                                                      
                                                                                 (.....................................................) 
คณะกรรมกำรเงินกู้                                                         .........../......................./................. 
  อนุมัติ      ไม่อนุมัติ   เนื่องจำก...............................                                                                                                      
 
 

(1)  ลงชื่อ..................................................ประธำนกรรมกำร   
           (..................................................)  

(2)  ลงชื่อ....................................................กรรมกำร   
           (....................................................)  

(3)  ลงชื่อ....................................................กรรมกำร  
           (....................................................)  

(4)  ลงชื่อ....................................................กรรมกำร 
           (....................................................) 
(5)  ลงชื่อ..................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
           (....................................................)                  

 

1.  อายุการเป็นสมาชิก...........................เดือน 
2.  มีค่าหุ้น  ..........................................หุ้น    เป็นเงิน.....................................บาท      ส่งค่าหุ้นรายเดือน.......................................บาท 
3.  อนุมัติวงเงินกู้ในงวดนี้...................................บาท     ส่ง......................งวด      งวดละ..............................บาท   
     งวดสุดท้าย.................................บาท        
4.  ผู้กู้มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ดังนี ้
      4.1   เงินกู้สามัญ 1 ตามหนังสือสัญญากู้เลขที่.................../..................                                เงินต้น......................................บาท 
              วันท่ี............./................../................                                                                          ดอกเบี้ย...................................บาท 
      4.2   เงินกู้สามัญ 2 ตามหนังสือสัญญากู้เลขที่..................../.................                                เงินต้น......................................บาท 
              วันท่ี............./................../................                                                                          ดอกเบี้ย...................................บาท 
      4.3   เงินกู้พิเศษ  ตามหนังสอืสัญญากู้เลขที่................... /....................                                เงินต้น.......................................บาท 
              วันท่ี............./................../................                                                                          ดอกเบี้ย....................................บาท 
      4.4   สามัญผู้ค้้าประกัน ตามหนังสือสัญญากูเ้ลขที่ ................./...............                              เงินต้น  ....................................บาท 
              วันท่ี................/................./.................                                                                       ดอกเบี้ย................................... บาท 
      4.5   เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ตามหนังสือสัญญากู้เลขที่ ..................../..................                     เงินต้น  .....................................บาท 
              วันท่ี................/................./.................                                                                       ดอกเบี้ย....................................บาท 
                                           รวม.........................................บาท 
       

 

เอกสำรประกอบกำรขอกู ้
1. ค ำขอกู้ 
2. หนังสือรับรองรำยกำรเงินเดือนเดือนสุดท้ำยของผู้กู้ (ตัวจริง) 
และส ำเนำหนังสือรับรองรำยกำรเงินเดือนเดือนสดุท้ำยของผู้ค้ ำฯ 
3. ส ำเนำบัตรประชำชน / บัตรข้ำรำชกำร / ผู้กู้และผู้ค้ ำประกัน 
    ลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
4. กรณีผู้กูม้ีคู่สมรส ต้องแนบหนังสือยินยอม 
    ส ำเนำทะเบียนสมรส  และส ำเนำบัตรประจ ำตัวของคู่สมรส  
    ส ำเนำเอกสำรต้องลงลำยมือชื่อ ส ำเนำถูกต้องทุกฉบับ 
5. ส ำเนำหน้ำบญัชีธนำคำรออมสนิสำขำรำม 1 หรือ รำม 2 
6. หนังสือยินยอมให้หักเงินได้จำกสหกรณ์ฯ 
7. หนังสือรับรองหนี้ของสมำชิกสหกรณฯ์ 
 



 


