
                            

 

 

 

 
 

 

 

เขียนท่ี.................................................................... 

วันท่ี…………………………………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา (ผูขอกู)........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ..............อายุ............ป 
สมาชิกเลขทะเบยีนที่...................................  เปนขาราชการ ตําแหนง..................................................................... ระดับ................... 
 เปนลูกจางประจํา ตําแหนง...............................................  เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง.................................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ..........................บาท สังกัด กอง......................................สํานัก...................................เทศบาล...................................  
บัตรประจาํตวัเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่..................................วันออกบตัร.......................................วันหมดอายุ.............................................
ออกโดย............................จังหวัด.................................. บตัรประจําตวัประชาชน เลขที่ ---- 
วันออกบัตร...................................วันหมดอายุ....................................... ออกโดย.....................................จังหวัด........................................ 
ที่อยูที่ทํางาน.......................................................เลขที่................หมูที่.................ถนน..............................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย…………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่....................หมูที่..................
ถนน............................................ตาํบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย……………………โทรศพัทบาน..............................โทรศัพทที่ทํางาน....................................โทรศัพทมือถือ............................... 

คูสมรส นาย/นาง........................................................ อาชีพ…......…….………………… สถานที่ทํางาน......................................... 
ตําแหนง.................................................................................... รายไดปจจุบันตอเดือน………...............................………………………..…บาท 
 ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญ จํานวน…………….....….……บาท (……………………………………………………..…………………………………) 
โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดอืนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ……….…………………บาท จํานวน……………….…………งวด พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตราทีส่หกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด 
 ขอ 2. เหตุผลในการขอกูเพ่ือ…………………………………………………………………………………………………………………...…………………  
 ขอ 3. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปนี ้
         3.1 หน้ีสนิภายนอกสหกรณออมทรัพย    ไมม ี    มี  โปรดระบ…ุ………………………………..…………………………… 
  3.2 ขาพเจา  ไมไดเปนสมาชกิสหกรณออมทรัพยอ่ืน   เปนสมาชิกสหกรณออมทรพัย.................................จํากดั   
  3.3 ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูใน
ระหวางถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั 
 ขอ 4. นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาล จํากัด ขาพเจาขอเสนอหลักค้ําประกัน ดังตอไปนี ้
         4.1 สมาชิกค้ําประกัน (ไมเกิน 500,000 บาท 1 คน, ไมเกิน 1,000,000 บาท 2 คน และเกินกวา 1,000,000 บาท 3 คน) 
 1. ชื่อ………………………………………….......…… อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
 2. ช่ือ…………………………………………...…....... อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบยีนที…่…......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
 3. ชื่อ……………………………………......……....... อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบียนที…่…......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 

 
 
 
 
 
 
 

รับท่ี…………………………………………… 

วันท่ี…………………………………………… 
เลขท่ีคําขอกู…….………….…………………… 

วันท่ี………………………………………………… 

คําเตือน ผู ขอกู ตองกรอกขอความตามรายการที่
กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเอง
โดยถูกตอง และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพย
ไมรับพิจารณา 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
ปรับปรุง 9 กันยายน 2564 
 

คาํขอกูเงินกูสามัญ 

(โปรดพลิก) 
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ขอ 5. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ 

ขอ 7. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกู จะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที ่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่
ขาพเจาไดแจงไวในขางตนของหนังสือนี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก
ขาพเจาและขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแลว 

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูขอกู 

(…………………………………………………………………..) 
 

บันทึกการรับรองของผูบังคับบัญชา 
 (ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ขึ้นไปใหรับรองตัวเอง) 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเหน็ และตามท่ีไดสอบถามแลว ดังน้ี 
(1)  รับรอง  ไมรบัรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั ถูกรองกลาวโทษ หรือมีพฤติการณ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ  

หรืองานประจํา  
 (2)  รับรอง  ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด 
 (3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว   โสด   สมรส   หมาย 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา 

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

               ตําแหนง………………………………………………………………… 

 (รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 

รายการ ผูกู ผูคํ้าประกัน 1 ผูคํ้าประกัน 2 ผูคํ้าประกัน 3 
 

1. ชื่อ 

2. ติดการคํ้าประกัน 

 

 

3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ 

4. การผิดนัดสงเงนิงวด 

5. การขาดสงเงินคาหุน 

 

………………………………... 

1. .…...………………..….... 

2. …….…………………...... 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

 เคย     ไมเคย 

 เคย     ไมเคย    

 

…………………………….….. 

1. …..……………....…....... 

2. ………………..……........ 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย   

 

…………………..………….… 

1. …..………..……..…....... 

2. ..……………………........ 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย   

 

……………………………...…… 

1. …..………………….…....... 

2. ……………………..…........ 

3. ..................................... 

จํานวน…………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย    

เห็นควรอนมุัติวงเงินกู 

จํานวน………………..……………บาท …………………งวด 
การชําระคนืตนเงินกูงวดละ……………………….…บาท 
การชําระคนืตนเงินกูงวดสดุทาย………………...…บาท 

 

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

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

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

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

 
 

กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามญัได จํานวน…………………………บาท 
ในการประชมุครั้งท่ี………………… /………..……….……… 
วันท่ี………………………………………………..……....………… 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันท่ี……………………………………………………………......... 



                            

 

 

 

 
 

 

 

เขียนท่ี.................................................................... 

วันท่ี…………………………………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา (ผูขอกู)........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน.....................................พ.ศ. ..............อายุ............ป 
สมาชิกเลขทะเบยีนที่...................................  เปนขาราชการ ตําแหนง..................................................................... ระดับ................... 
 เปนลูกจางประจํา ตําแหนง...............................................  เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง.................................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ..........................บาท สังกัด กอง......................................สํานัก...................................เทศบาล...................................  
บัตรประจาํตวัเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่..................................วันออกบตัร.......................................วันหมดอายุ.............................................
ออกโดย............................จังหวัด.................................. บตัรประจําตวัประชาชน เลขที่ ---- 
วันออกบัตร...................................วันหมดอายุ....................................... ออกโดย.....................................จังหวัด........................................ 
ที่อยูที่ทํางาน.......................................................เลขที่................หมูที่.................ถนน..............................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต................................จงัหวัด...............................รหัสไปรษณีย…………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่....................หมูที่..................
ถนน............................................ตาํบล/แขวง...............................................อําเภอ/เขต....................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย……………………โทรศพัทบาน..............................โทรศัพทที่ทํางาน....................................โทรศัพทมือถือ............................... 

คูสมรส นาย/นาง........................................................ อาชีพ…......…….………………… สถานที่ทํางาน......................................... 
ตําแหนง.................................................................................... รายไดปจจุบันตอเดือน………...............................………………………..…บาท 
 ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพ่ือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปนี ้
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญ จํานวน…………….....….……บาท (……………………………………………………..…………………………………) 
โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดอืนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ……….…………………บาท จํานวน……………….…………งวด พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตราทีส่หกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด 
 ขอ 2. เหตุผลในการขอกูเพ่ือ…………………………………………………………………………………………………………………...…………………  
 ขอ 3. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปนี ้
         3.1 หน้ีสนิภายนอกสหกรณออมทรัพย    ไมม ี    มี  โปรดระบ…ุ………………………………..…………………………… 
  3.2 ขาพเจา  ไมไดเปนสมาชกิสหกรณออมทรัพยอ่ืน   เปนสมาชิกสหกรณออมทรพัย.................................จํากดั   
  3.3 ในเวลานี้ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูใน
ระหวางถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินยั 
 ขอ 4. นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยพนกังานเทศบาล จํากัด ขาพเจาขอเสนอหลักค้ําประกัน ดังตอไปนี ้
         4.1 สมาชิกค้ําประกัน (ไมเกิน 500,000 บาท 1 คน, ไมเกิน 1,000,000 บาท 2 คน และเกินกวา 1,000,000 บาท 3 คน) 
 1. ชื่อ………………………………………….......…… อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
 2. ช่ือ…………………………………………...…....... อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบยีนที…่…......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
 3. ชื่อ……………………………………......……....... อาย…ุ…………ป สมาชิกเลขทะเบียนที…่…......……………ตําแหนง……………………………… 
       ระดับ…………กอง……………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 

 
 
 
 
 
 
 

รับท่ี…………………………………………… 

วันท่ี…………………………………………… 
เลขท่ีคําขอกู…….………….…………………… 

วันท่ี………………………………………………… 

คําเตือน ผู ขอกู ตองกรอกขอความตามรายการที่
กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเอง
โดยถูกตอง และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพย
ไมรับพิจารณา 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
ปรับปรุง 9 กันยายน 2564 
 

คาํขอกูเงินกูสามัญ 

(โปรดพลิก) 

Administrator
Typewriter
ระบุสถานที่่จัดทำเอกสาร

Administrator
Typewriter
ระบุวันที่/เดือน/ปี ปัจจุบัน

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Rectangle

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Typewriter
ให้สมาชิกระบุวงเงินกู้ ถ้าไม่ระบุสหกรณ์จะอนุมัติวงเงินกู้สูงสุดให้

Administrator
Arrow

Administrator
Arrow

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Highlight

Administrator
Typewriter
ระบุชื่อ นามสกุล ผู้คำ้ประกัน พร้อมรายละเอียด

Administrator
Rectangle

Administrator
Rectangle

Administrator
Arrow

Administrator
Arrow

Administrator
Arrow

Administrator
Rectangle

Administrator
Typewriter
ตัวอย่าง
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ขอ 5. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ 

ขอ 7. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกู จะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที ่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่
ขาพเจาไดแจงไวในขางตนของหนังสือนี้ หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก
ขาพเจาและขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแลว 

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือนี้โดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ 

(ลงชื่อ)……………………………………………………...…………ผูขอกู 

(…………………………………………………………………..) 
 

บันทึกการรับรองของผูบังคับบัญชา 
 (ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ขึ้นไปใหรับรองตัวเอง) 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเหน็ และตามท่ีไดสอบถามแลว ดังน้ี 
(1)  รับรอง  ไมรบัรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินยั ถูกรองกลาวโทษ หรือมีพฤติการณ ซึ่งอาจจะถูกออกจากราชการ  

หรืองานประจํา  
 (2)  รับรอง  ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด 
 (3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว   โสด   สมรส   หมาย 

(ลงช่ือ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา 

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

               ตําแหนง………………………………………………………………… 

 (รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 

รายการ ผูกู ผูคํ้าประกัน 1 ผูคํ้าประกัน 2 ผูคํ้าประกัน 3 
 

1. ชื่อ 

2. ติดการคํ้าประกัน 

 

 

3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ 

4. การผิดนัดสงเงนิงวด 

5. การขาดสงเงินคาหุน 

 

………………………………... 

1. .…...………………..….... 

2. …….…………………...... 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

 เคย     ไมเคย 

 เคย     ไมเคย    

 

…………………………….….. 

1. …..……………....…....... 

2. ………………..……........ 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย   

 

…………………..………….… 

1. …..………..……..…....... 

2. ..……………………........ 

3. .................................. 

จํานวน………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย   

 

……………………………...…… 

1. …..………………….…....... 

2. ……………………..…........ 

3. ..................................... 

จํานวน…………………..บาท 

  เคย       ไมเคย 

  เคย       ไมเคย    

เห็นควรอนมุัติวงเงินกู 

จํานวน………………..……………บาท …………………งวด 
การชําระคนืตนเงินกูงวดละ……………………….…บาท 
การชําระคนืตนเงินกูงวดสดุทาย………………...…บาท 

 

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

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

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

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

 
 

กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามญัได จํานวน…………………………บาท 
ในการประชมุครั้งท่ี………………… /………..……….……… 
วันท่ี………………………………………………..……....………… 
 
 
 
 
 
 
 

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

วันท่ี……………………………………………………………......... 
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