
 
 
 
 
ที่ ว ๓๐/๒๕๕๙      สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
       ๑๕ ถนนราชบพิธ เขตพระนคร กทม. ๑๐๒๐๐ 
 

         ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง  การใหเงินกูสามัญแกสมาชิก 
 

เรียน  นายกเทศมนตรีทุกเทศบาลและนายกเมืองพัทยา 
 

สิ่งที่สงมาดวย  เอกสารการขอรายงานขอมูลเครดิตของสมาชิกผูกู และเอกสารการขอกูเงิน 
 

  ดวยคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ชุดที่ ๔๔ ประชุม
ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ไดมีมติเห็นชอบใหสมาชิก และสมาชิกสมทบทุกรายที่ขอกูเงิน       
กูสามัญโดยใชบุคคลคํ้าประกันตองสงรายงานขอมูลเครดิตของสมาชิกผูกู เพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ   
เงินใหกูแกสมาชิก ทั้งน้ี ต้ังแตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ เปนตนไป 
 

  อน่ึง เน่ืองจากเทศบาลไดถือใชระบบจําแนกตําแหนงในระบบแทง สหกรณฯ จึงไดปรับปรุง
เอกสารการขอกูเงินบางรายการใหสอดคลองกับระบบจําแนกตําแหนงในระบบแทง รายละเอียดตามสิ่งที่สงมา
ดวย 
   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชาสัมพันธใหสมาชิกในสังกัดเทศบาลหรือเมืองพัทยา ไดทราบโดยทั่ว
กัน   จักขอบคุณย่ิง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายบัณฑิต  สุวรรณศิลป) 
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 

 
 
 
สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
โทร ๐-๒๒๒๕-๔๐๘๔ 
โทรสาร ๐-๒๖๒๒-๓๒๐๓ 
www.munsaving.com 
 
 
 

 

 

http://www.munsaving.com


ธนาคารกรุงไทยใหบริการตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโร กับบริษัท ขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด 
(National Credit Bureau : NCB) เพื่อใหคุณทราบขอมูลกอนตัดสินใจทําธุรกรรมการเงิน 

  

บริการตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโรใหกับบุคคลธรรมดา 

ผูสนใจสามารถยื่นคําขอตรวจสอบเครดิตบูโร ไดท่ี  

• สาขาธนาคารทุกสาขาท่ัวประเทศ 
• เคร่ือง ATM/ADM (เฉพาะผูมีบัตรกรุงไทย ATM,VISA DEBIT,KTB SHOP SMART) 
• โทรศัพทมือถือ โดยขอตรวจสอบขอมูลผาน URL : m.ktb.co.th 

  

เงื่อนไขการใหบริการ 

• ขอไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทาน้ัน  
• ขอขอมูลเครดิตไดเฉพาะของตนเองเทาน้ัน ไมสามารถมอบอํานาจใหผูอื่นมาขอแทนได  
• การขอผานเคร่ือง ATM/ADM ผูขอขอมูลเครดิตจะตองเปนบุคคลเดียวกับเจาของบัตร

เทาน้ัน 

  

คาธรรมเนียม 

• แบบรายงาน 1 ฉบับ คาธรรมเนียม 150 บาท  

จัดสงภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีรับคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต 

• แบบรายงาน 2 ฉบับ คาธรรมเนียม 250 บาท  

ฉบับแรกจัดสงภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีรับคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต ฉบับตอไป
ภายใน 6 เดือน  

• แบบรายงาน 4 ฉบับ คาธรรมเนียม 400 บาท  



ฉบับแรกจัดสงภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีรับคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต อีก 3 ฉบับ
นําสงทุก 4 เดือน 

• แบบรายงาน 6 ฉบับ คาธรรมเนียม 550 บาท  

ฉบับแรกจัดสงภายใน 5 วันทําการนับจากวันท่ีรับคําขอตรวจสอบขอมูลเครดิต อีก 5 ฉบับ
นําสงทุก 2 เดือน 

• การขอผาน ATM/โทรศัพทมือถือ ขอไดเฉพาะรูปแบบรายงาน 1 ฉบับเทาน้ัน 
คาธรรมเนียม 150 บาท 

  

การจัดสงรายงานขอมูลเครดิต 

• บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดสงรายงานขอมูลเครดิตทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ธนาคารเปนเพียงชองทางการรับใบคําขอจากลูกคา นําสงบริษัท
ขอมูลเครดิตแหงชาติเทาน้ัน  

• หากผูย่ืนคําขอไมไดรับรายงานภายในเวลาท่ีกําหนด กรุณาติดตอ บริษัทขอมูลเครดิต
แหงชาติ โทร. 0-2643-1250 

  

การขอตรวจสอบขอมูลเครดิตที่เครื่อง ATM/ADM  

• สามารถขอตรวจสอบไดตลอด 24 ช่ัวโมง 
• ข้ันตอนการขอตรวจสอบ 

1. สอดบัตร ใสรหัส  
2. หนาจอแสดงขอความ "โปรดเลือกประเภทบริการ(1)" ใหเลือก "บริการอื่นๆ"  
3. หนาจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (2)" ใหเลือก "บริการอื่นๆ"  
4. หนาจอแสดง "โปรดเลือกประเภทบริการ (3)" ใหเลือก "ตรวจสอบขอมูลเครดิต"  
5. หนาจอแสดง "เงื่อนไขในการตรวจสอบขอมูลเครดิตผานเคร่ือง ATM" ใหกด "ถูกตอง"  
6. หนาจอแสดง "โปรดใสขอมูลของทาน" ใสหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แลวกด 

"ถูกตอง" ใสหมายเลขโทรศัพท 9-10 หลัก แลวกด "ถูกตอง" จากน้ันระบบของธนาคารจะ
ทําการตรวจสอบขอมูลท่ีอยูของทานท่ีใหไวกับธนาคาร  



7. หนาจอแสดง "ท่ีอยูสําหรับการจัดสงรายงานขอมูลเครดิต" ใหตรวจสอบท่ีอยูบนหนาจอซึ่ง
จะเปนท่ีอยูสําหรับจัดสงรายงานขอมูลเครดิต หากขอมูลท่ีอยูถูกตอง ใหเลือก "ถูกตอง" 
หากไมถูกตองใหกด "ไมถูกตอง" หนาจอจะแสดง "รายการไมสําเร็จ กรุณาติดตอสาขาของ
ธนาคาร เพื่อปรับปรุงขอมูลท่ีอยูปจจุบัน" 

  

การขอตรวจสอบขอมูลเครดิตผานโทรศัพทมือถือ  

1. ลูกคาพิมพ URL m.ktb.co.th เขาสูหนาจอ Welcome เพื่อ Login เขาสูระบบ KTB 
Online @ Mobile คลิก Link ตรวจสอบขอมูลเครดิต >> ท่ีดานลางหนาจอ 

2. เมื่อลูกคาคลิก Link ตรวจสอบขอมูลเครดิต >> ระบบจะใหลูกคากรอกขอมูลหมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน หมายเลขบัตร ATM รหัส PIN ATM และเบอรโทรศัพทมือถือ 
จากน้ันกดปุม “ตกลง” 

3. ระบบแสดงเงื่อนไขในการตรวจสอบขอมูลเครดิต ใหลูกคากด “ยอมรับ” 
4. ระบบจะแสดงรายละเอียดขอมูลลูกคา ไดแก หมายเลขบัตรประชาชน  หมายเลข

โทรศัพทมือถือ ท่ีอยูสําหรับจัดสงขอมูลเครดิต พรอมกับแสดงคาธรรมเนียมการขอขอมูล
เครดิต เพื่อใหลูกคาตรวจสอบความถูกตอง หากถูกตอง กดปุม “ยืนยัน” 

5. ระบบจะแสดงผลการขอขอมูล พรอมกับแจงรายละเอียดใหลูกคาทราบ พรอมเบอร
โทรศัพทสําหรับติดตอ บริษัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด กรณีท่ีไมไดรับรายงานภายใน
เวลาท่ีกําหนด 

  

เพิ่มความเช่ือม่ันกอนตัดสินใจ ดวยบริการตรวจสอบขอมูลเครดิตบูโร สอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที ่

• ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาท่ัวประเทศ คลิกท่ีน่ี  เพื่อคนหาสาขาใกลบานทาน  
• ศูนยลูกคาสัมพันธ ธนาคารกรุงไทย 1551 (www.contactcenter.ktb.co.th ) 

 

http://www.contactcenter.ktb.co.th




แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ 
 

ช่ือ....................................................................ตําแหนง...........................................สังกัด.......................................... 
 

เงินเดือนประจําเดือน..............................................................   ................................................บาท 

   บวก เงินประจําตําแหนง      ................................................บาท 

 เงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว     ................................................บาท 

   หัก ภาษี        ................................................บาท 

 สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด    ................................................บาท 

 สหกรณออมทรัพยคร ู      ................................................บาท 

 สวัสดิการเทศบาล      ................................................บาท 

 ก.ฌ.        ................................................บาท 

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)     ................................................บาท 

 ธนาคารออมสิน       ................................................บาท 

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  ................................................บาท 

 ธนาคารอาคารสงเคราะห      ................................................บาท 

 อื่น ๆ        ................................................บาท 

คงเหลือรับสุทธิ        ................................................บาท 

 

…………………………………………………ผูรับรอง 

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

ตําแหนง......................................................... 
 

หมายเหตุ : ผูอํานวยการกองคลังเปนผูรับรอง หากไมมีผูอํานวยการกองคลังใหผูรักษาการแทนเปนผูรับรอง 
     โดยแนบคําสั่งรักษาการแทนผูอํานวยการกองคลัง 
 รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 

(ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559) 
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 (โปรดพลิก) 

 
 

 
  คําขอกูเงินกูสามัญ 

 
เขียนที่………………………………………………………… 
วันที่…………………………………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
 

 ขาพเจา (ผูขอกู)..........................................................เกิดวันที่..............เดือน.......................................พ.ศ. ..............อายุ............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนที่................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง......................................................................... ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง.................................................. £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง..................................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด กอง.........................................สํานัก......................................เทศบาล............................... 
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ เลขที่............................วันออกบัตร.................................................วันหมดอายุ.............................................
ออกโดย...................................จังหวัด................................ บัตรประจําตัวประชาชน เลขที่ £-££££-£££££-£££ 
วันออกบัตร......................................วันหมดอายุ................................... ออกโดย.....................................จังหวัด............................................. 
ที่อยูที่ทํางาน........................................................เลขที่..................หมูที่.................ถนน..............................ตําบล/แขวง.................................
อําเภอ/เขต...............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย…………….. ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่.......................หมูที่..................... 
ถนน...........................................ตําบล/แขวง............................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด........................................ 
รหัสไปรษณีย………………….โทรศัพทบาน...............................โทรศัพทที่ทํางาน................................... โทรศัพทมือถือ................................... 
 คูสมรส นาย/นาง…..………………………………………อาชีพ……….……………………………สถานที่ทํางาน…………………………………………… 
ตําแหนง.........................……………………………….....................….........…………รายไดปจจุบันตอเดือน………................………………………..…บาท 
 ขาพเจาขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด พิจารณา ดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญ จํานวน……………...…….………บาท (……………………………………………………..…………………………………) 
โดยขอชําระตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (เวนแตงวดสุดทาย) งวดละ……….…………………บาท จํานวน………………..…………งวด พรอมดวย
ดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด กําหนด 
 ขอ 2. เหตุผลในการขอกูเพื่อ…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ขอ 3. ในเวลาน้ีขาพเจามีหุนอยูในสหกรณฯ  รวม…………………………..........…หุน เปนเงิน………....................………………………บาท  
 รายไดสุทธิคงเหลือ รายไดปจจุบันของครอบครัวคงเหลือตอเดือน……………………………………….…บาท  
 ขอ 4. ขาพเจาขอแจงตอสหกรณฯ ดังตอไปน้ี 
         4.1 หนี้สินตอสหกรณออมทรัพย 

(ก) เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขที่สัญญา………………………………วันที่…………………………………………………………………… 
ตนเงินคงเหลือ…………………………..……………บาท 

(ข) เงินกูสามัญ เลขที่สัญญา……………………………………..……วันที่……………….…………………………………………………… 
ตนเงินคงเหลือ………..………………………………บาท 

         4.2 หนี้สินภายนอกสหกรณออมทรัพย  £  ไมมี  £   มี  โปรดระบ…ุ………………………………………………………………… 
         4.3 ขาพเจา  £  ไมไดเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยอ่ืน  £  เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย.................................จํากัด   
         4.4 ในเวลาน้ีขาพเจาไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย ไมอยูระหวางถูกฟองคดีลมละลาย และไมอยูในระหวาง    
ถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย 
 ขอ 5. นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ขาพเจาขอเสนอหลักค้ําประกัน ดังตอไปน้ี 
         5.1 สมาชิกค้ําประกัน (ไมเกิน 500,000 บาท 1 คน, ไมเกิน 1,000,000 บาท 2 คน และเกินกวา 1,000,000 บาท 3 คน) 
à 1. ชื่อ…………………………………………….......…… อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง………………………………… 
       ระดับ…………กอง…………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
à 2. ชื่อ……………………………………………....... อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง……………………………………… 
       ระดับ…………กอง…………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 
à 3. ชื่อ……………………………………………....... อายุ……………ป สมาชิกเลขทะเบียนที่……......……………ตําแหนง……………………………………… 
       ระดับ…………กอง…………………………………เทศบาล……………………………จังหวัด……………………………เงินไดรายเดือน…….......………บาท 

รับที่…………………………………………… 
 

วันที่…………………………………………… เลขที่คําขอกู…….………….…………………… 
 

วันที่………………………………………………… 
คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนด 
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเองโดยถูกตอง 
และครบถวนมิฉะนั้นสหกรณออมทรัพยไมรับพิจารณา 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559 
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 ขอ 6. ในการกูเงินครั้งน้ี ขาพเจาจะทําหนังสือกูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 7. ขาพเจาตกลงยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และประกาศ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกของผูใหกู ทุกประการ 
 ขอ 8. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ ผูใหกูจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามที่อยูที่ทํางานหรือที่อยูปจจุบันที่ขาพเจา
ไดแจงไวในขางตนของหนังสือน้ี หรือที่อยูที่ขาพเจาไดแจงการเปล่ียนแปลงไวเปนหนังสือครั้งหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแกขาพเจา และ
ขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดโดยชอบแลว 
 

 ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือน้ีโดยตลอดแลว และขอรับรองวาขอความขางตนเปนขอมูลปจจุบัน และเปนความจริงทุกประการ 
 

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

(…………………………………………………………………..) 
 

 

บันทึกการรับรองของผูบังคับบัญชา 
(ถาผูขอกูเปนผูดํารงตําแหนงต้ังแต อํานวยการทองถ่ิน ระดับตน บริหารทองถ่ิน ระดับตน ข้ึนไปใหรับรองตัวเอง) 

 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ดังน้ี 
 (1) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาผูขอกูไมถูกกลาวหาวากระทําผิดวินัย  ถูกรองกลาวโทษ  หรือมีพฤติการณ  ซ่ึงอาจจะถูกออกจากราชการ  
หรืองานประจํา  
 (2) £ รับรอง £ ไมรับรอง วาหากผูขอกูไดรับอนุมัติใหกู ผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอสําหรับชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพย
พนักงานเทศบาล จํากัด 
 (3) ขอรับรองวาผูขอกูมีสถานภาพทางครอบครัว  £ โสด  £ สมรส  £ หมาย 

 
(ลงชื่อ)…………………………………………………………………ผูบังคับบัญชา 

 

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

 

(รายการตอไปน้ีเจาหนาท่ีสหกรณออมทรัพยกรอกเอง) 
รายการ ผูกู ผูค้ําประกัน 1 ผูค้ําประกัน 2 ผูค้ําประกัน 3 

 

1. ชื่อ 
2. ติดการค้ําประกัน 
 
 
3. ตนเงินกูสามัญคงเหลือ 
4. การผิดนัดสงเงินงวด 
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    

 

          เห็นควรอนุมัติวงเงินกู 
 

          จํานวน…………………………..……………บาท …………………งวด 
 

          การชําระคืนตนเงินกูงวดละ………………………………….…บาท 
 

          การชําระคืนตนเงินกูงวดสุดทาย…………………………...…บาท 
 

(ลงชื่อ)........………………………………………………….…เจาหนาที่สินเชื่อ 
 

       (.............………………………………………………………) 
วันที่……………………………………………………………............. 
 
 (ลงชื่อ)……………………………………..................…หัวหนางานสินเชื่อ 

 

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

 

 
กรรมการเงินกูอนุมัติใหกูเงินสามัญได จํานวน………………………บาท 
 

ในการประชุมครั้งที…่……..………/………..……………… 
 

วันที่…………………………………………………....………… 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)………………………………………………………….......กรรมการเงินกู 
 

วันที่……………………………………………………………..... 



 
 
 
 

หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามัญ 
 

วันท่ี…………………………………………………………… 
 
 ขาพเจา...........................................................เกิดวันท่ี..............เดือน...........................................พ.ศ. .............อายุ.............ป 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................... £ เปนขาราชการ ตําแหนง................................................................. ระดับ................... 
£ เปนลูกจางประจํา ตําแหนง............................................ £ เปนพนักงานจางตามภารกิจ ตําแหนง...............................................  
ไดรับเงินเดือน ๆ ละ............................บาท สังกัด................................................. บัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ เลขท่ี....................... 
วันออกบัตร................................วันหมดอายุ..................................ออกโดย........................................จังหวัด.........................................  
บัตรประจําตัวประชาชน เลขท่ี £-££££-£££££-£££ วันออกบัตร................................................................
วันหมดอายุ.............................. ออกโดย..................................จังหวัด................................... ท่ีอยูท่ีทํางาน........................................... 
เลขท่ี..................หมูท่ี.................ถนน....................................ตําบล/แขวง...................................อําเภอ/เขต.......................................... 
จังหวัด................................รหัสไปรษณีย……………….. ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี......................หมูท่ี.............ถนน..................................... 
ตําบล/แขวง....................................อําเภอ/เขต......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย……………………. 
โทรศัพทบาน........................................... โทรศัพทท่ีทํางาน............................................โทรศัพทมือถือ.................................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันเงินกูใหไวแกสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “สหกรณ” เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปน้ี 
 ขอ 1. ตามท่ีสหกรณไดให นาย/นาง/นางสาว..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................................. 
กูเงิน จํานวน..........................................................บาท (.........................................................................................) ตามหนังสือเงินกูสามัญ  
เลขท่ีสัญญา..................................................... ลงวันท่ี..................................................... และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว 
ขาพเจายินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ันดวย 
 ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเร่ืองการสงเงินงวดชําระหน้ี อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือเงินกูสามัญน้ันโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพัน
น้ัน ๆ ทุกประการ จนกวาหน้ีสิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 
 ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจาก
การค้ําประกันรายน้ี จนกวาผูท่ีขาพเจาค้ําประกันไวน้ีจะไดใหสมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปน  
ผูค้ําประกันแทนขาพเจา 
 ขอ 4. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายใน
หกสิบวันนับแตวันท่ีผูกูผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือน บําเหน็จ บํานาญ 
หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดจะพึงจายใหขาพเจา หักเงินดังกลาวเพ่ือชําระหน้ีท้ังสิ้นท่ีขาพเจาจะตองชําระแทน
ผูกูใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 
 ขอ 5. บรรดาหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดซ่ึงตามกฎหมายหรือตามสัญญากําหนดใหแจงหรือบอกกลาว
เปนหนังสือ สหกรณจะสงใหแกขาพเจาโดยการสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับใหแกขาพเจาตามท่ีอยูท่ีทํางานหรือท่ีอยูปจจุบัน  
ท่ีขาพเจาไดแจงไวในขางตนของสัญญาน้ี หรือท่ีอยูท่ีขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงไวเปนหนังสือคร้ังหลังสุดแลว ใหถือวาไดสงใหแก
ขาพเจา และขาพเจาไดรับและทราบหนังสือติดตอทวงถาม บอกกลาว หรือหนังสืออ่ืนใดของสหกรณแลวโดยชอบ 

(โปรดพลิก) 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
(ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559) 
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 ขอ 6. ในการใชสิทธิทางศาลบังคับใหขาพเจาชําระหน้ีตามความในสัญญาน้ี ผูค้ําประกันตกลงยินยอมใหผูใหกูเลือกฟอง
บังคับคด ีณ ศาลแพง กรุงเทพมหานคร ได  
 

ขาพเจาเขาใจขอความในหนังสือน้ีตลอดแลว เห็นวาถูกตองตรงกับท่ีตกลงกัน และขาพเจาขอรับรองวา  
เปน £ โสด £ สมรส £ หมาย จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
 

                                                                         (ลงชื่อ)………………………………………………………………ผูค้ําประกัน 
 

                                                                               (………………………………………………………………) 
 

                                                                         (ลงชื่อ)..…………………………………………………………..…พยาน 
 

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

                                                                         (ลงชื่อ)….....…………………………………………………………ผูพิมพ / เขียน 
 

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

คํารับรองของผูบังคับบัญชา 
(กรณีผูค้ําประกันมีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ไมตองมีการรับรอง) 

ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูค้ําประกันจริง และเห็นวาหนังสือค้ําประกันน้ีไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว 
 
                                                                         (ลงชื่อ)...……………………………………………………………ผูรับรอง 
 

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

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

คํายินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีท่ีผูค้ําประกันมีคูสมรส) 

 

                                                                                      เขียนท่ี…………………………………………………………… 
                                                                                      วันท่ี……………………………………………………………… 

 

ขาพเจา นาย/นาง...…...………………………………..…เปนสามี/ภรรยาของ นาย/นาง……………………...……………………… 
ไดยินยอมใหนาย/นาง....………………………………………………………………เปนผูค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด 
ตามหนังสือค้ําประกันขางตนน้ี 
                                                                      (ลงชื่อ)…………………………………………………………………สามี / ภรรยา 
 

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

 (ลงชื่อ)…………………………………………………………..……พยาน 
 

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

(สําหรับเจาหนาที่เทศบาลผูซ่ึงเปนตัวแทนสหกรณฯ กรอก) 
 

  ไดตรวจสอบแลว เห็นวารายการตาง ๆ ครบถวนถูกตอง 
 

                                                                        (ลงชื่อ)...………………………………………………………………เจาหนาท่ีเทศบาล 
                                                                              (..…………………………………………………………………) 
                                                                             วันท่ี………………………………………………………………                                                                                             



 
รายการเอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ  ในการขอกูเงินกูสามัญ 

 
       ชื่อผูกู................................................................................................................................เลขทะเบียน......................................... 
       ผูกูกรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับกอนหลัง และโปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตรวจสอบ 

เอกสารประกอบการกูเงินของผูกู และผูคํ้าประกัน 
ชองตรวจสอบ 
มี ไมมี 

1. รายการเอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูสามัญ (เอกสารฉบับน้ี)   
2. หนังสือเงินกูสามัญ กรอกขอมูลใหครบถวน ยกเวน ขอ 1 และขอ 2 ของหนังสือเงินกูสามัญไมตองกรอกขอมูล   
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาท่ีมีชื่อบัญชีและเลขท่ีบัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก  
   ประเภทออมทรัพยของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทาน้ัน (เพ่ือใชในการโอนเงินกูใหสมาชิก) 

  

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐ   
5. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)   
6. สําเนาทะเบียนบานผูกู กรณีสมรส สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน 
   ของคูสมรส สําเนาใบหยา (กรณีหยา) สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสถึงแกกรรม) 

  

7. สําเนาสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจฉบับลาสุด (เฉพาะสมาชิกสมทบ)    
8. หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญกรอกขอความใหครบถวน สําหรบั ขอ 1 ใหกรอกขอความเฉพาะ 
   ช่ือ – นามสกุล และเลขทะเบียนสมาชิกของผูกูเงินที่สมาชิกจะคํ้าประกัน เทาน้ัน    

  

9. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีของรัฐของผูค้ําประกัน   
10. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ สกุล ของผูค้ําประกัน (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ชื่อ - นามสกุล)   
11. สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน กรณีสมรส สําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
     และสําเนาทะเบียนบานของคูสมรส สําเนาใบหยา (กรณีหยา) สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูสมรสถึงแกกรรม) 

  

12. สําเนาสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจฉบับลาสุด (เฉพาะสมาชิกสมทบ) ของผูค้ําประกัน   
13. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
14. คําขอกูเงินสามัญกรอกขอความใหสมบูรณ   
15. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ   
16. รายงานขอมูลเครดิตของผูกู (ระยะเวลาตั้งแตวันท่ีสืบคนในรายงานขอมูลเครดิตของผูกู ถึงวันท่ีในหนังสือ 
     นําสงของหนวยงานตนสังกัดตองไมเกิน 30 วัน)  

  

17. สําเนาสัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินอ่ืน (กรณีผูกูมีการกูเงินกับสถาบันการเงินอ่ืน ๆ)   
18. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลาสุดของผูกู (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา สําหรับผูกูมีตําแหนง 
     ตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไป ใหรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง) 

  

19. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลาสุดของผูค้ําประกัน (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา สําหรับ 
     ผูค้ําประกันมีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไป 
     ใหรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง) 

  

20. หนังสือรับรองไมมีหน้ีสินกับสหกรณออมทรัพยครู   
21. หนังสือยินยอมใหหักเงินกูสามัญเพ่ือชําระหน้ี ในฐานะผูรับภาระหน้ีการผูค้ําประกัน (ถามี)   
22. คําขอยกเลิกคําขอกูและหนังสือกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม  กรณี ตองการหักเงินกูสามัญท่ีขอกูเพ่ือชําระหน้ี 
     เงินกูเพ่ือเหตุฉุกฉิน เอทีเอ็ม  

  

23. คําขอหักเงินกูสามัญเพ่ือชําระหน้ีเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน กรณี ตองการหักเงินกูสามัญท่ีขอกูเพ่ือชําระหน้ีเงินกู 
     เพ่ือเหตุฉุกฉิน  

  

   หมายเหต ุ
 1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีชื่อในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 
 2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือชื่อที่เหมือนกันทั้งหมด 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู 
 4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกู หรือผูค้ําประกันลงลายมือชื่อกํากับการแกไขน้ัน และหามใชนํ้ายาลบคําผิด 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
(ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559) 



 
 

รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
 

       ช่ือผูกู..................................................................................................เลขทะเบียน.............................. 
       ผูกูโปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตรวจสอบ 
 

เอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ ชองตรวจสอบ 
มี ไมม ี

1. รายการเอกสารที่ย่ืนตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอกสารฉบับน้ี)   
2. คําขอกูและหนังสือกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน    
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาที่มีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก  
   ประเภทออมทรัพย ของธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารกรุงศรีอยุธยา เทาน้ัน (เพื่อใชในการโอนเงินกู   
   ใหสมาชิก) 

  

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ    
5. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ - นามสกุล)   
6. สําเนาทะเบียนบานผูกู   
7. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
8. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลาสุดของผูกู (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา สําหรับผูกู 
    มีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไป ใหรับรองสําเนาถูกตอง 
    ดวยตนเอง) 

  

9. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ    
10. สําเนาสัญญาจางพนักงานจางตามภารกิจฉบับลาสุด (เฉพาะสมาชิกสมทบ)   

สมาชิกสังกัดกองการศึกษา   
11. หนังสือรับรองไมมีหน้ีสินกับสหกรณออมทรัพยคร ู   
  

 หมายเหตุ 
 1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีช่ือในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 
 2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือช่ือที่เหมือนกันทั้งหมด 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู 
 4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกูลงลายมือช่ือกํากับการแกไขน้ัน และหามใชนํ้ายาลบคําผิด 

 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
(ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559) 



 

 

รายการเอกสารที่ยื่นตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 

       ช่ือผูกู..................................................................................................เลขทะเบียน.............................. 
       ผูกูโปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในชองตรวจสอบ 
 

เอกสารท่ียื่นตอสหกรณฯ ชองตรวจสอบ 
มี ไมม ี

1. รายการเอกสารที่ย่ืนตอสหกรณฯ ในการขอกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (เอกสารฉบับน้ี)   
2. คําขอกูและหนังสือกูเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม    
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารของผูกู หนาที่มีช่ือบัญชีและเลขที่บัญชีเงินฝาก โดยตองเปนบัญชีเงินฝาก  
   ประเภทออมทรัพย ของธนาคารกรุงไทย ตามที่กรอกขอมูลไวในคําขอกูและหนังสือกูเงินกู 
   เพื่อเหตุฉุกเฉิน เอทีเอ็ม 

  

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ    
5. สําเนาใบเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ สกุล ของผูกู (กรณีมีการเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ - นามสกุล)   
6. สําเนาทะเบียนบานผูกู   
7. หนังสือยินยอมใหหนวยงานหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล จํากัด   
8. สําเนาคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนฉบับลาสุดของผูกู (รับรองสําเนาถูกตองโดยผูบังคับบัญชา สําหรับผูกู 
    มีตําแหนงตั้งแต อํานวยการทองถิ่น ระดับตน บริหารทองถิ่น ระดับตน ขึ้นไป ใหรับรองสําเนาถูกตอง 
    ดวยตนเอง) 

  

9. แบบตรวจสอบรายละเอียดรายรับหักคาใชจายคงเหลือสําหรับใชจายสุทธิ    
สมาชิกสังกัดกองการศึกษา   

10. หนังสือรับรองไมมีหน้ีสินกับสหกรณออมทรัพยคร ู   
 
 หมายเหตุ 
 1. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีช่ือในเอกสารเปนผูลงนามรับรองดวยตนเอง 
 2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมด จะตองเปนลายมือช่ือที่เหมือนกันทั้งหมด 
 3. บัตรประจําตัวประชาชน และบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ จะตองไมหมดอายุในวันที่รับเงินกู 
 4. การแกไขขอความในเอกสารใหขีดเสนทับแลวใหผูกูลงลายมือช่ือกํากับการแกไขน้ัน และหามใชนํ้ายาลบคําผิด 

 

 

รหัสแบบพิมพ 12 กุมภาพันธ 2558 
(ปรับปรุง 27 พฤษภาคม 2559 


