
 

ท่ี ……………      หน่วยงาน................................................................ 
       ................................................................................ 

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

เร่ือง ส่งหลกัฐานค าขอกูเ้งินสามญัทัว่ไป 

เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1.    ค  าขอกูแ้ละสัญญากูเ้งินสามญัทัว่ไป โดยใช้ทุนเรือนหุ้น  หรือเงินฝากค า้ประกนั (สามญั 2) 
2. ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผูกู้ ้  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
3. ส าเนาหนา้บญัชีเงินฝากของผูกู้ ้ พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง  (กรณีโอน) 
4. สลิปเงินเดือนฉบบัล่าสุดของผูกู้ ้( เจา้หนา้ท่ีการเงินรับรองส าเนาถูกตอ้ง) 

ดว้ย (ช่ือหน่วยงาน)..................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
ขอส่งค าขอกูเ้งินสามญัของนาย / นาง / นางสาว.....................................................................................................
ต  าแหน่ง....................................................อตัราเงินเดือน..........................บาท (...........................................................)  
สังกดั.........................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั  
เลขทะเบียนสมาชิก................................มีความประสงคข์อกูเ้งินสามญัทัว่ไป จากสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง  จ  ากดั  
เป็นเงินจ านวน...............................บาท (.................................................................) โดยหน่วยงานขอมอบอ านาจให้
นาย / นาง / นางสาว ........................................................................ต  าแหน่ง.................................................................
เป็นผูห้กัเงินส่งคืนใหส้หกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั  ใหค้รบตามก าหนด 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  

      ขอแสดงความนบัถือ 
 

 
 
หน่วยงาน....................................................... 
....................................................................... 
…………….………………………………… 
โทร.................................................................. 

 
 
 
 



 

                                       สามัญ 2 
      

 
 

                                                                สัญญาเงนิกู้เลขที…่………/25……..…. 
 

                วนัท่ี........................................................................ 

 

ขอ้ 1.  ขา้พเจา้(นาย/นาง/นางสาว)……….………………………….………………อาย…ุ……....ปี     สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย ์      
กรมประมง จ ากดั    เลขทะเบียนสมาชิก ...………………เป็น  ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า    ต  าแหน่ง…………….…………………………    
สังกดัหน่วยงาน……………………………...โทรศพัท…์………………..อตัราเงินเดือน…………….บาท  ส่งค่าหุน้เดือนละ.……..….…..บาท    
ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี…………….…..หมู่….…..ถนน………………………ต าบล/แขวง……..…………..………อ าเภอ/เขต……………………
จงัหวดั…………………รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัทมื์อถือ................................อตัราเงินเดือนเบิกจ่ายหน่วยงาน……........………………… 
      ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัทัว่ไป  โดยใช ้  ทุนเรือนหุน้  หรือ   เงินฝาก  ค  ้าประกนั  เป็นเงินจ านวน…………............………บาท  
(………………………........................……..……..................................….)  เพื่อน าไปใชใ้นการ   ซ่อมแซมท่ีอยูอ่าศยั     ใชจ่้ายในครอบครัว   
 อ่ืนๆ ………………………………..............………........................................................................………………………………………..……. 
      ขอ้ 3.  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะช าระเงินคืนเป็นงวดรายเดือนจ านวน…….….งวด เร่ิมช าระงวดแรกตั้งแต่เดือน……………………………...
โดยวธีิผอ่นช าระเงินตน้เท่ากนัทุกเดือนงวดละไม่นอ้ยกวา่…………..……บาท  พร้อมอตัราดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ…………ต่อปี 
     ในกรณี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั   ปรับอตัราดอกเบีย้ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิม่หรือลดอตัราดอกเบีย้ได้ตามประกาศอัตรา
ดอกเบีย้ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั 
      อน่ึง  ในกรณีท่ีสหกรณ์ฯ ไดพิ้จารณาลดจ านวนเงินกูข้องขา้พเจา้  เพ่ือใหถู้กตอ้งตามระเบียบการกูเ้งินของสหกรณ์ฯ หรือดว้ยเหตุ
ประการใดก็ตาม  ขา้พเจา้ยนิยอมและยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีสินเช่ือแกไ้ขจ านวนเงินกูไ้ปตามท่ีสหกรณ์ฯอนุมติัใหกู้ ้รวมทั้งยนิยอมใหแ้กไ้ขรายละเอียด
ในการคืน   ตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียไดด้ว้ยพร้อมทั้งลงนามเซ็นช่ือก ากบัรายการท่ีแกไ้ขทั้งหมด 
      ขอ้ 4.  เม่ือสหกรณ์ฯ ไดจ่้ายเงินใหข้า้พเจา้ไม่วา่จะจ่ายดว้ยเช็ค หรือโดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีท่ีขา้พเจา้แจง้ต่อสหกรณ์ฯ ใหถื้อวา่ไดรั้บ   
เงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปครบถว้นแลว้ และใหถื้อวา่เอกสารการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 
      ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน  หกัเงินรายไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพ่ือช าระหน้ี สหกรณ์ฯ          
โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลกิค ายินยอม จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จส้ิน 
      ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินในคร้ังน้ีแลว้และใหถื้อวา่เป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาน้ี หากขา้พเจา้ปฏิบติัผดิระเบียบ และขอ้บงัคบัใหถื้อวา่ผดิสัญญาและเงินกูเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระคืนทนัที  โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาใน
สัญญากูเ้งิน 
      ขอ้ 7.  ขา้พเจา้ขอใชค่้าหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ฯ ขณะท่ีท าสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี  และท่ีจะมีต่อไปในวนัขา้งหนา้จ าน าไวเ้ป็นหลกัประกนัการ
กูเ้งินจนกวา่สหกรณ์ฯ จะไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญากูเ้งินน้ีจนครบถว้น  ถ้าข้าพเจ้าผิดสัญญา  ยินยอมให้สหกรณ์ฯ  เป็นผู้มีสิทธิจัดการและถอน
เงินค่าหุ้นเพือ่มาช าระหนี้เงินกู้และดอกเบีย้จนเสร็จส้ินครบถ้วน 
      ขอ้ 8.  หากขา้พเจา้ออกจากราชการ  หรือสหกรณ์ฯไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ   ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ หกัเงินค่าหุน้  เงินฝาก  เงินบ าเหน็จ
บ านาญ หรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีทางราชการ หรือสหกรณ์ฯพึงจ่ายใหข้า้พเจา้ส่งใหส้หกรณ์ฯเพ่ือช าระหน้ี 
      ขอ้ 9.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ฯ ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้          
ใหส้หกรณ์ฯ ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัหน้ีสินตามสัญญาน้ีใหถื้อวา่ขา้พเจา้ยงัคงมีภูมิล  าเนาอยูท่ี่ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญาน้ีทุก
ประการ 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในรายละเอยีดของสัญญานี้  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 ลงช่ือ……………………………………………….ผูกู้ ้  ลงช่ือ………………………………………………พยาน 
         (……………………………………………..)            (……………………………………………..) 

        

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั 
ค าขอกู้และสัญญากู้เงนิสามญัทัว่ไป 

  โดยใช้    ทุนเรือนหุ้น    หรือ    เงนิฝาก   ค า้ประกนั 
(กรุณากรอกข้อมูลด้วยลายมือตนเองห้ามพมิพ์) 

 
 

 

 

เขียนท่ี …............................................................ 

เอกสารส าหรับการยื่นกู้พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ  1  ชุด  

-  ส าเนาบตัรประจ าตวัสมาชิกสหกรณ์    -  ส าเนาบญัชีเงินฝาก (กรณีโอน)   
-   สลิปเงินเดือนฉบบั ล่าสุด 

 

เลขท่ีรับ……......……../....…...…... 

วนัท่ี……………………….........… 



 

                                    

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ขา้พเจา้………………………………………………………ไดรั้บเงินกูจ้  านวน………………………………บาท 
 (………………………………………………..) ตามหนงัสือสญัญากูเ้งินน้ีถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี…………………..……….. 

          ลงช่ือ   ………………………………………ผู้รับเงนิ 
              (……………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              มีหนี้   ไม่มีหนี้ 

อนุมติัวนัท่ี………………………….ล าดบัท่ี………………
จ านวนเงินท่ีกู…้…………………………….…….…..บาท 

หัก  หน้ีสามญัทัว่ไป………………..…...…เลขท่ีใบเสร็จ……….. 
       หน้ีสามญัเพื่อการศึกษา.....………..…เลขท่ีใบเสร็จ………… 
       หน้ีฉุกเฉิน……………………..เลขท่ีใบเสร็จ……………... 

       หน้ีภาระค ้าประกนั………………..เลขท่ีใบเสร็จ………….. 

        คงเหลือ...……………………………………………...บาท 

(…………………………………………………………………….) 

ลงช่ือ…………………………………………….เจา้หนา้ท่ีสินเช่ือ 

ลงช่ือ…………………...………………..……...เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

ลงช่ือ………………………………….……….ผูจ้ดัการ/เหรัญญิก 

     
 

อนุมัต ิ

จ านวนเงิน…………..…………………..บาท 

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

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

ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ นาย / นาง / น.ส. ............................................................................................................ .................

ผูกู้มี้ความเหมาะสมในการขอกูแ้ละในขณะน้ียงัรับราชการหรือท างานประจ าอยู ่

  ลงช่ือ……………………………………………… 

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

                                                           ต าแหน่ง…………………………………..……… 

หมายเหตุ 

       ผู้บังคับบัญชา  หมายถึง  ผูอ้  านวยการกอง , ผูอ้  านวยการสถาบนั , ประมงจงัหวดั , ผูอ้  านวยการศูนย ์, 
       หวัหนา้สถานีประมง ,หวัหนา้หน่วยงานประมงทุกแห่ง หรือผูรั้กษาราชการแทน 

 

การรับเงนิกู้สามญั 
  รับเชค็ดว้ยตนเอง       โอนเขา้บญัชี 

 สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั 
ช่ือบญัชี………………………………………………….. 
บญัชีเลขท่ี……..………………………………………… 

 ธนาคารกรุงไทย จ ากดั   (มหาชน)
สาขา…..………………………………………………… 
ช่ือบญัชี…………………………………………………. 
บญัชีเลขท่ี………………………………………………. 

 ธนาคารกรุงศรีอยธุยา   จ ากดั (มหาชน) 
สาขา..………………………………………………...… 
ช่ือบญัชี…………………………………………………. 

บญัชีเลขท่ี………………………………………………. 

  



 

    

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั 

เขียนท่ี……………………………………………………. 

วนัท่ี………….เดือน………..……………พ.ศ…….……. 

  ขา้พเจา้……………………………………….……….……………………...…อาย…ุ……..….ปี ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี………………... 
หมู่ท่ี………….ตรอก/ซอย……….……………………ถนน……….……………………….…………..ต าบล/แขวง….………………...……………....……..
อ าเภอ/เขต………………………….จงัหวดั……………….……………….รับราชการสงักดั………….………………………….……………………………..

ต าแหน่ง…………………………………………………………...…และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั  เลขทะเบียนสมาชิก…..………… 
มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่หกัเงิน  และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  จึงมีหนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีไว้
กบั (ช่ือส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ทั้งปัจจุบนัและอนาคต)……………………..…………………………………………………………..ดงัน้ี 

  ขอ้ 1.  ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน    หกัเงินเดือน    ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จ  หรือ  เงินอ่ืนใด ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจาก

ทางราชการ   หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ ทั้งปัจจุบนั   อนาคต   ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั    แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี   
ช าระค่าหุ้น   หรือเงินอ่ืน   แลว้แต่กรณีให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

  ขอ้ 2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็น   ขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหน็จ  บ านาญ  หรือ   เงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผู ้
จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอ่ืนใด  ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บจากทางราชการตามขอ้ 1 

ตามจ านวนท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั ไดแ้จง้และส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 

  ขอ้ 3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใดตามขอ้ 2  เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทางราชการ
แลว้ (ถา้มี)   ขา้พเจา้ยนิยอมให้หกัเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

  ขอ้ 4.  หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินตามขอ้ 3  ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  และขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอนการให้ค  ายนิยอมน้ีไม่วา่
ทั้งหมด  หรือบางส่วน  จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ  หรือพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มี   ต่อสหกรณ์  เวน้แต่จะไดรั้บค ายนิยอมเป็น
หนงัสือจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง  จ ากดั 

  ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสงักดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน  หรือหน่วยงาน    ของรัฐ  หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ี
ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทาง
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์ร       ปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณีเพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน  ให้สหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั  
แทนขา้พเจา้ทุกเดือน  และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถือปฏิบติัตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ หรือให้
หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
 

  หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม
เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

  หนงัสือน้ีท าข้ึน  3  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้ (ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู)่ 
………………………………………………..……..…ฉบบัท่ีสองและฉบบัท่ีสาม  ให้ส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพยก์รมประมง จ ากดั 
 
       ลงช่ือ…………………………………………ผูใ้ห้ค  ายนิยอม 
                     (………………………………………..) 
 

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

 
 


