
 
 
 

วันที่ ……………… เดือน …….....….…………. พ.ศ. ……...…….. 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
 ข้าพเจ้า……………………………..............……….......………….สมาชิกเลขทะเบียนที่………….........………
เสนอคําขอกู้เงินสามัญ เพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ข้ าพ เ จ้ า ขอ กู้ เ งิ น กู้ ส ามัญ โคร งกา ร พิ เ ศษจากสหกร ณ์ออมทรั พ ย์ วั ง เ ดิ ม  จํ า กั ด  
จํานวน.......................................……บาท (…………….…………............………………………………………) โดยจะนําไปใช้
เพ่ือการดังน้ี (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด) ....…………….…….............………..…….........……. 
 ข้อ 2. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการ/ช่วยราชการตําแหน่ง.……………….......................................................
กอง…………………...........................กรม………………..……....…หมายเลขประจําตัวช้าราชการ …........…..........………….
โทรศัพท์…………........................……มีรายได้เดือนละ…………......…………. บาท สถานภาพ ขณะยื่นคําขอกู้สามัญ
โครงการพิเศษ            มีคู่สมรส          ไม่มีคู่สมรส 
    ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ครั้งน้ีดังต่อไปน้ี 
  3.1   ทุนเรือนหุ้นทีม่ีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
           จํานวน ……………...……………หุ้น  รวมเป็นเงิน ………….……..………………... บาท  
  3.2 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เลขที่.................................. 
           จํานวน .......................................................บาท 
 ข้อ 4.  ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  ให้ข้าพเจ้ากู้เงินได้ตามความประสงค์ ข้าพเจ้าขอส่งเงิน
ต้นคืน สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เป็นงวดรายเดือนเท่า ๆ กัน งวดละ ………………...........……. บาท  
และงวดสุดท้าย………….........……… บาท พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ ………….ต่อปี จํานวน ….…...…งวด 
โดยไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน  ต้ังแต่เดือนที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด จ่ายเงินกู้ให้ข้าพเจ้า โดยข้าพเจ้าจะได้ทํา
หนังสือสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  ตามแบบที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
วังเดิม จํากัด  กําหนดไว้ 

      ............…………………………………………ผู้ขอกู้ 
 
********************************************************************************************************************* 
เอกสารประกอบการทําสัญญา : ประกอบด้วย                                           
 1. ใบจา่ยเงินเดือนต้นฉบับ (สลิปเงินเดือน)                                
 2. สําเนาบัตรประจําตัวข้าราชการ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู ้
 3. สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้   
 4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้กู ้
 5. สําเนาใบสาํคญัการสมรสของผูกู้้  
 6. สําเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) ของผู้กู ้ 
 7. สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ (กรณีใช้เงินฝากค้ําประกัน) 
 8. สาํเนาใบเปลี่ยนชื่อ และนามสกลุ (ถ้ามี) 
 หมายเหตุ  เอกสารท่ีเป็นหลักฐานของคูส่มรส ต้องมีลายมือชื่อคูส่มรสประกอบด้วยทุกรายการ 

คําเตือน  ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการท่ีกําหนดไว้
ในแบบคําขอกู้และหนังสือสัญญาด้วยลายมือของตนเอง 
โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

เอกสารประกอบสญัญากู้เงินสามัญ 
เลขที…่……………….………............................... 
วันที่............................................................... 

คําขอกู้สามัญโครงการพิเศษ 
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คํารบัรองการหักเงินได้รายเดือนของเจ้าหน้าที่การเงนิต้นสังกัด 

 
 ตามท่ี……………….................….…..........................………..……….ขอกู้เงินสามัญโครงการพิเศษจากสหกรณ์
ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เจ้าหน้าที่การเงินได้ตรวจสอบแล้วผู้กู้มีเงินได้รายเดือนเหลือเพ่ือชําระหน้ีแก่สหกรณ์ฯได้ไม่เกิน
เดือนละ......................... บาทซึ่งเจ้าหน้าที่การเงินขอรับรองว่าจะตัดเงินได้รายเดือนของ………........………………………..……. 
ส่งสหกรณ์ ฯ ทุกเดือน ตามท่ีสหกรณ์ ฯ แจ้ง และถ้าย้ายสังกัดไปรับเงินได้รายเดือน ณ สํานักงานแห่งใหม่ จะแจ้งโอน
หน้ีที่ค้างชําระทั้งหมดพร้อมใบโอนอัตราเงินเดือนให้สังกัดใหม่ทันหักเงินเดือนถัดไป 

    ลายมือช่ือ …………......................……………………..……… 
                                                                                (…….............................................................) 
                                                                     ตําแหน่ง…………........................................................... 
                                                           วันที่................/................/.................. 
 
********************************************************************************************************************* 
 

รายการต่อไปนี้เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ออมทรพัย์วังเดิม จํากัด เป็นผู้กรอก 
รายการเก่ียวกับวงเงนิของผู้ขอกู้ 

จํานวนเงิน ………………................………………………..บาท 
 
เงินได้รายเดือน ทุนเรือนหุ้น เงินฝาก จํากัดวงเงิน เงินต้นกู้คงเหลือ 

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) ฉุกเฉิน (บาท) รวม (บาท) 
      
 

หมายเหตุ (1) สถานภาพการสง่เงินงวดชําระหน้ีหรือเงินค่าหุน้รายเดือน         ไม่เคยผิดนัด       เคยผิดนัดจํานวน…......ครัง้ 
           (2) ขอ้พิจารณา        สมควรได้รบัความกรุณาให้กู้         ไมส่มควรให้กู้ 
 
                ………………...………….…………………… เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
                                                       ……../………./……… 

          ……………..……………………...………….… ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด                
                                                       .……../………./……… 

 
 
 
 

บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการดําเนินการ 
 

เสนอ  คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ ………………………… วันที่ ………………………………………… 
มีมติดังน้ี ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญโครงการพิเศษ 

        วันที่.............…..…………………....…………….. 
 ข้าพเจ้า....…............………….........................…. อยู่บ้านเลขที่….........….....…..…….หมู่ที่…………..………… 
ซอย.......................................... ถนน...................................................... ตําบล..........................................  
อําเภอ …………………………………… จังหวัด ………..…..........………………. สมาชิกทะเบียนเลขที่ …………….................
รับราชการ/ช่วยปฏิบัติราชการในตําแหน่ง …………….…………….………......………. กอง …………………………………..
กรม …………………………..…….. ขอทําหนังสือสัญญากู้เงินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ดังมีข้อความต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ขา้พเจ้าได้ตกลงกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เป็นจํานวน ……...………………….บาท 
(……....…....................................................…………) และข้าพเจ้ารับทราบกําหนดการโอนเงินทางธนาคาร
จํานวน………………………............…… บาท จากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด แล้ว ในวันที่ทําหนังสือสัญญาน้ี 
โดยถูกต้องแล้ว 
  การกู้เงินตามสัญญาน้ี ข้าพเจ้าได้นําหลักประกันไว้ดังน้ี 
  1.1 ทุนเรือนหุ้น เป็นจํานวน.........................................................บาท 
  1.2 สมุ ด บัญ ชี เ งิ นฝากออมทรั พ ย์ สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ วั ง เ ดิ ม  จํ า กั ด  เ ป็ นจํ านวน
...............................................................................................บาท 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะผ่อนชําระหน้ีเงินต้นพร้อมทั้งดอกเบ้ียคงที่ในอัตราร้อยละ 4.5 ต่อปี  
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด เป็นรายเดือนเท่า ๆ กัน ในอัตราเดือนละ ……….................……บาท 
(………...........................…………) รวม ………. งวด โดยข้าพเจ้าจะเริ่มผ่อนชําระต้ังแต่ ………………………… เป็นต้นไป 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนําเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพ่ือการดังต่อไปน้ี คือ .................................................. 
.........…………………………….…………………………………………………….............................................................................. 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า หักเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจํานวนงวดชําระหน้ีตามข้อ 2 เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ได้ 
 ข้อ 5. หากปรากฏกรณีตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ข้อ 14 (1) – (4) ไม่ว่าข้อหนึ่ง
ข้อใด ให้ถือว่าหน้ีตามหนังสือสัญญาเงินกู้รายน้ี ได้ถึงกําหนดชําระโดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ไม่ต้องแจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้ายินยอมชําระเงินต้นพร้อมดอกเบ้ียส่วนที่เหลือทั้งหมดในทันที 
 ข้อ 6. หากข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจากราชการหรืองานประจํา ย้าย หรือโอนจากส่วนราชการ
กองทัพเรือไปยังส่วนราชการอื่นแล้ว ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ทราบ และจะ
จัดการชําระหน้ี  ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อนการลาออก ย้าย หรือโอน  แล้วแต่กรณี 
  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหน้ีสินให้เสร็จตามที่กล่าวในวรรคต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินเบ้ียหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอ่ืนใดอันพึงมีที่ทางราชการหรือสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด จะ
พึงจ่ายให้ข้าพเจ้าหรือทายาท หรือผู้ที่ระบุช่ือในหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม 
จํากัด  หักเงินดังกล่าวชําระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
  ในกรณีอ่ืนใดที่มิได้ระบุไว้ในข้อความดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะนําเงินงวดมาชําระ
หน้ี (เงินต้นและดอกเบ้ีย) ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  ในวันถัดจากวันสิ้นเดือน แต่ไม่เกินวันที่เจ็ดของเดือน
ที่ระบุไว้สําหรับงวดน้ัน ๆ  ด้วยตนเองโดยสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม  จํากัด  ไม่ต้องทวงถาม หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติ 
 

/ตามที่... 
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ตามที่กล่าวมา ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด นําเงินปันผลที่จะได้รับจากสหกรณ ์
ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด และ/หรือ  เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด มาหัก
ชดใช้ชําระหนี้ที่มีอยู่ที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ในส่วนที่ยังคงค้างชําระ  
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้านําเงินมาชําระหนี้คืนบางส่วนหรือทั้งหมดก่อนครบกําหนดระยะเวลาตามท่ีระบุ
ในสัญญาข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด คิดค่าธรรมเนียมการชําระหนี้ก่อนครบกําหนด 
ในอัตราร้อยละ 0.5 ของดอกเบี้ยคงเหลือที่คาดว่าจะได้รับตลอดอายุสัญญา ยกเว้นการชําระหนี้คืนก่อนครบ
กําหนดนั้น เป็นการชําระหนี้เพื่อจะขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  
 ข้อ 8.  ข้าพเจ้ายอมรับว่า ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ที่ใช้บังคับขณะทําสัญญาน้ี  
หรือที่แก้ไขเพ่ิมเติมเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ีด้วย 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความทั้งหมดโดยละเอียดถี่ถ้วนและเข้าใจดีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นสําคัญ 
ต่อหน้าพยาน ณ วันที่  เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น  
 

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

 
    …………………………………………………………...…พยาน 

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

    …………………………………………………………...…พยาน 
                                                        (…………………………………………………..) 
 
     
 สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด  จะโอนเงินกู้จํานวน  ………………………………………….....………บาท 
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ …………………………………………………………….ธนาคาร ……………………………………
สาขา ……………………………………ใน……………………………………..…….(วัน เดือน ปี) 

    …………………………………………………. เจ้าหน้าที่การเงิน 
          …………………………………………………. ผู้จัดการ 
 

 
 ข้าพเจ้ารับทราบกําหนดการโอนเงินตามรายการข้างต้นแล้ว 
     
                                                                        …………………………………………......….. ผู้กู้ 
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หนังสือให้คํายินยอมของคู่สมรสผู้กู้ 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคูส่มรส) 
 

เขียนที่ ……..………………..……………………... 
                                                                           วันที่ ……………..…........………………………… 

     
 ข้าพเจ้า ……………………………..………..………………………….…..อยู่บ้านเลขท่ี………………………………….
หมู่ที่……………….………..ซอย …………………….….……..……………….ถนน…............................…….…………….…….……
ตําบล….………….……………………………....……….…….อําเภอ ..........................................……………….…….……... 
จังหวัด ……………………………………………....….………..เป็นสามี/ภรรยาของ .…..…………….………………………………..…
ยินยอมให้…………………..……………………….………………...กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ตามหนังสือ
สัญญาเงินกู้น้ีได้ 
 
         ………………………………………………………..สามี/ภรรยา 
 
          ………………………………………………………..พยาน (ผู้กู้) 
            (………...……………………………………..…) 
 
 
 

หนังสือรับรองกรณีที่ผู้กู้ไม่มีคู่สมรส 
 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………ตําแหน่ง……………………………………….……………….
สังกัด………………………..………….. เป็นนายทหารบัญชีพล  ขอรับรองว่า…………………..…………………………………(ผู้กู้)  
ตําแหน่ง……………………………………………..……….………..….สังกัด……………………………………………….…ไม่มีคู่สมรส           
ในขณะทําสัญญากู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด 
 
     (ลงช่ือ)………….…………………………….……………นายทหารบัญชีพล 
                      (…………..…………..……………………………)  
                        ..………./..………./……..…. 
 
 
 ผู้กู้ได้นําเอกสารฉบับน้ีมามอบให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จํากัด ณ วันทําสญัญา 
 
                  …………………………………………………….……. ผู้นําส่ง (ผู้กู้) 
                      (………..……………………..…………………..) 
 
                   …………………………………………………………. ผู้รบั (เจ้าหน้าที่เงินกู้) 
                       (…………………………………………………..)    
 


