
  
 
 
 
 

แบบตรวจสอบเอกสารเงินกูสามัญ 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

 

 

ของ นาย/นาง/นางสาว/อ่ืน ๆ (ระบุ)  ............................................................. ทะเบียนสมาชิก ........................... ตําแหนง ..................................... 
สงักัด ................................................  อําเภอ ................................................. จังหวัด ......................................... โทร.  .......................................... 

 

เอกสารประกอบการขอกูเงินสามัญ 
 

๑.  หนังสือขอกูเงินสามัญ            ม ี    ไมม ี
 

๒.  หนังสือสัญญากูเงินสามญั            ม ี    ไมม ี
 

 ๓.  หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ ของผูกู         ม ี    ไมม ี
 

4.  หนังสือยินยอมใหติดตามทวงถามหนี ้          ม ี    ไมม ี
 

 5.  รายการแสดงรายรับ-รายจาย จากสังกัดหนวยงานของผูกู  (ยอนหลัง 3 เดือน)         ม ี    ไมม ี
 

 6.  สําเนาบัตรประจําตัว, ทะเบียนบาน ของผูกู          ม ี    ไมม ี
 

 7.  สําเนาทะเบียนสมรส พรอมดวยสําเนาบัตรประจําตัวและทะเบียนบานคูสมรส ของผูกู      ม ี    ไมม ี
 

 8.  สําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู (กรุงไทย หรือ ธกส.)           ม ี    ไมม ี
 

   9.  สําเนาอื่น ๆ เชน สําเนาใบหยา, สําเนาการเปลี่ยนช่ือ-สกลุ ฯลฯ  (ถามี)       ม ี    ไมม ี
 

(หลกัฐานประกอบการขอกูเงินสามญั จะตองเปนสําเนาที่มีภาพชัดเจน สําเนาบัตรประจําตัวไมหมดอายุ  มีการรับรองสําเนาทุกฉบับ) 

 
 

หากไมไดรับการอนมุัติ : 
 

๑. ใหตรวจสอบรายการเอกสารไมสมบรูณ และสงเฉพาะรายการที่ผิดหรือที่เก่ียวของมาเพิ่มเตมิ  ทางสหกรณจะไมสงเอกสารคืนใหสมาชิก 
 

๒. ในกรณีที่มียอดคางชําระของผูกูหรือผูค้ํา  หรือมีปญหาเก่ียวกับใบแจงหนี้ หรือการออกใบเสร็จ  กรุณาใหติดตอฝายทะเบียนขอมูลสมาชิกที่
รบัผิดชอบจังหวัดที่ผูกูหรือผูค้ําสังกัดอยู เพื่อสอบถามยอดเงินที่ถูกตอง  ทั้งนี้ ผูกูและผูค้ําตองไมมียอดคางชําระและมีประวัติการชําระเงินที่
ตอเนื่องกัน  จึงเสนอชื่อเพื่อขออนุมัติเงินกูได 

 

๓. สมาชิกที่มีประวัติคางชําระคาหุนหรือเงินกูตอเนื่องกัน   ตองทําประวัติการชําระใหตอเนื่องกันอยางนอย  ๑๒  งวดขึ้นไป  จึงจะเสนอชื่อเพื่อ
ขออนุมัติเงินกูได   ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับการพิจารณาประวัติการชําระยอนหลังของสมาชิกจากเจาหนาที่ฝายเงินกูดวย 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารเงินกูทุกฉบับใหเขียนดวยลายมือ หามพิมพ 
สหกรณรับเอกสารเงินกูทางจดหมายเทานั้น ไมรับสําเนาหรือการสงทางโทรสาร 

เอกสารมอีายุ 3 เดือนนับแตเดือนที่ลงรับเอกสาร เมื่อครบอายุเอกสารแลว ฝายเงินกูจะทําลายเอกสารและไมสงคืนสมาชิก 



 
 
 
 
 
  

      หนังสือขอกูเงินสามญั 
 
 

เขียนที่………………….………………………….……………… 
       
 

วันที…่……….. เดือน…………………..…… พ.ศ.…………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 

ขาพเจา...................................................................   เลขประจําตัวประชาชน ---- อายุ …....…ป 
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ ……...… ระดับ ......  เงินเดือน………….…บาท   ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ...............  ตําแหนง…………………….…..… สังกัด....................... 
ที่อยูปจจุบัน  บานเลขที่..…..…… ถนน……………………… หมูที…่…….. ตําบล/แขวง ........................  อําเภอ/เขต .....................… จังหวัด ….……………............ 
รหัสไปรษณีย ............... โทรศพัท …………………………… มือถือ………………………………………   ขอเสนอคําขอกูเงินประเภทสามัญเพื่อพิจารณาดังนี้ : - 

 

ขาพเจาขอกูเงิน จํานวน ………………………..……..…….บาท (…………….………………………………………………………………) เพื่อนําไปใชจายดังตอไปนี้ 
……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

โดยม ี     [  ] สมาชิก   [  ] คาหุนในสหกรณ    ส้ินสุดเพียง…………………………………………….…   จํานวนเงิน………………………………….....…………บาท 
            [  ] เงินฝาก   [  ] ประจํา      [  ] ออมทรัพย    เลขที่…………………………………………    ค้าํประกนัเงนิกูจํานวนนี้ 
 
 

 
ถาขาพเจาไดรับเงนิกู  ตกลงวาจะใชคนืตนเงนิกู      เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ย        เปนงวดรายเดือนพรอมดวยดอกเบี้ยเทากัน                 

ในอัตราตามประกาศของสหกรณ เปน  จํานวน .............................. งวด  (ไมเกินหนึ่งรอยย่ีสิบงวด)  

 
 

 
ขาพเจาไดทําหนังสอืสัญญากูเงินพรอมดวยหนังสือสัญญาค้ําประกันตามแบบที่กําหนดมาพรอมนี ้และเมื่อไดรับเงินกูแลว   ขาพเจายอมปฏิบัติ

ตามระเบียบ ขอบังคับ และมติตาง ๆ ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ทุกประการ 
 
 

 

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

 

ความเห็นของผูบังคบับัญชา............................................................................................ 
 

                                (ลงชื่อ)...…………………………………....................ผูบังคับบัญชา 
                                     (..………………………..............................................) 
        ตําแหนง (หัวหนาฝาย/ชํานาญการ/ระดับ 6/นายกฯ) ระบุ………………………….……………………….…………….… 

 
(สําหรับเจาหนาท่ีสหกรณ) 

 
ผูขอกูไดสงเงินสะสมคาหุนรายเดือนในอัตราเดือนละ ………….…………. บาท   ผูขอกูไดซื้อหุนเพ่ิม ใบเสร็จเลขท่ี……………………  ลงวันท่ี……………….…   เปนเงิน ........................... บาท 
ขณะนี้ผูขอกูมหุีนในสหกรณรวมเปนเงินทั้งสิ้น ……………………………………………..บาท      ผูกูมีหนี้อยูกับสหกรณ  ดังตอไปนี้    [  ] พิเศษ  ............................................................ บาท 
[  ] สามัญ ....……………….……………………… บาท        [  ] ฉุกเฉิน …….……….…………………………….. บาท       รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ……….…….…….………………………………………….  บาท 
ผูกูชําระหนี้และคาหุนรายเดือน      [  ] ตอเนื่อง       [  ] ไมตอเน่ือง         ขอชี้แจงอ่ืน ๆ ...……………………………….……………………………………………………………………....................... 
………………………………………………………………………………………………….....................................    วงเงนิกูสามัญเดิม ....................................... บาท    ผอนชําระแลว ..................... งวด 
  

         (ลงชื่อ).....................................................เจาหนาที่ 
                (......................................................................) 
                     (ลงชื่อ).....................................................หน.ฝ. / ผช.ผจก. 
                                       (......................................................................) 

 
 
 

ผูกูประสงคใหสหกรณจายเงินกูดังนี้ โปรดเลือก 
โดย [ ] มารับเช็คดวยตนเอง [ ] โอนเขาบัญชีธนาคารของผูกู 
ธนาคาร ............................  สาขา …………………………………….. 

เลขที่  --- 
 

กรณีโอนเงินเขาบัญชี ขอสําเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของผูกู 

เลขที่รับ................................................. 
วันที่............./......................./................ 
เจาหนาทีผู่รับ........................................ 

สัญญาเลขที…่….……………..………………. 
ลงวันท่ี.......... /……………..…/……………. 

มติคณะอนุกรรมการเงินกู ครั้งที่ …........../…..……......  
เม่ือวันท่ี……………..../……………………......./…..……........ 
อนุมัติ........................................................................... บาท 
ลงชื่อ.............................................. เลขานุการอนุกรรมการ 
ลงชื่อ.......................................................................ผูจัดการ 

 
หมายเหตุ :  
๑. ใหกรอกขอความใหครบถวนสมบรูณและถกูตอง ดวยหมึกสีน้ําเงิน 
๒. กรณีมีการแกไข ใหใชวิธีขีดฆา และเซ็นช่ือกํากับ (หามใชน้ํายาลบคาํผิด) 
     



 
 

 
 
 

 

หนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญั  
 

 

ที…่…... /………………. 

เขียนที่ ...................………………………………………… 
 

วันที…่…….… เดือน ………………..…… พ.ศ. ……………..… 
 

ขาพเจา ………………………………….………………………  เลขประจําตัวประชาชน  ---- อายุ ……….….. ป  
ทะเบียนสมาชิกเลขที่ …………  ระดับ .......  เงินเดือน ....………… บาท  ว-ด-ป ที่บรรจุราชการ ...............  ตําแหนง………………… สังกัด ............................. 
ที่อยู  บานเลขที ่………… หมูที ่……..  ซอย…………………………  ถนน ………………………… ตําบล/แขวง …………………………… อําเภอ/เขต …..……………………
จังหวัด……………………………… โทรศพัท……………………………………… มือถือ ……..…………………………… 

ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูกู” ขอทําหนังสือสัญญากูยืมเงินใหไวแก สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “ผูใหกู” ดังนี ้ 

 

ขอ ๑. ผูกูไดกูยืมเงินจากผูใหกูเปนจํานวนเงนิ ……………………………………..บาท (……………………………………………………………………….……………)  
โดยม ี   

      [  ] คาหุนในสหกรณ……………………………………….บาท      [  ] เงินฝาก  [  ] ประจํา  [  ] ออมทรัพย  เลขที ่…………………       ค้ําประกัน 
 
 

ขอ ๒. ผูกูตกลงวาจะใชคืนตนเงินกู       เปนงวดรายเดือนเทากันพรอมดวยดอกเบี้ย      เปนงวดรายเดือนพรอมดวยดอกเบี้ยเทากัน                 
ในอัตราตามประกาศของผูใหกูเปน จํานวน ................................. งวด (ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบงวด)  โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินได ในวันจายเงินไดเพื่อ
ผอนชําระใหผูใหกูจนครบถวนตามสัญญา และผูกูยินยอมปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง และมติตาง ๆ ของผูใหกูทุกประการ 

ในกรณีมีเหตุจําเปนที่ผูใหกูจะตองเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู ผูกูยินยอมใหเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาที่กําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควร
เมื่อใดก็ได โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาแตอยางใด  

ขอ ๓. ไมวากรณีใด ๆ  ถาผูกูตองพนสภาพการเปนขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางของหนวยงานตนสังกัด  และยังผอนชําระเงินกูไมหมด  ผูกู 
จะชําระเงินที่ยังคางอยูพรอมดอกเบี้ยใหจนครบถวนทันทีที่พนสภาพดังกลาว   โดยยินยอมใหหนวยงานที่จายเงินหักเงินไดเบี้ยหวัด  บําเหน็จ  บํานาญ 
เงินตอบแทน  โบนัส  เงินสะสม และหรือเงินอ่ืนใดที่ผูกูมีสิทธิไดรับเพื่อเปนการชําระหนี้เงินกูสวนที่ขาดอยู และถายังขาดจํานวนอยูอีกเทาใดผูกูจะ
รบัผิดชอบชดใชใหจนครบเต็มจํานวนที่ไดกูไป  

ขอ ๔. ผูกูเปนผูมีสิทธิหรือสิทธิเรียกรองใด ๆ จากเงินไดหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ที่จะไดรับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ    
กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ผูใหกู หรือหนวยงานที่ผูกูสังกัดทั้งหมดหรือบางสวน   ผูกูยินยอมใหผูใหกู         
หักชําระหนี้ไดตามสิทธิที่มีอยูจริง โดยขอใหกองทุนและหนวยงานนั้น ๆ ดําเนินการใหเปนไปตามเจตนารมณนี้  

ขอ 5. หากผูกูผดินัดชําระหนี้เงินกู ผูกูยินยอมใหผูใหกู หักเงินปนผล เฉลี่ยคืน เพื่อชําระหนี้ของผูกูตามสัญญา 
สญัญานี้ไดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน ขาพเจาไดตรวจอานและเขาใจขอความในสัญญานี้โดยตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อ

ตอหนาพยานไวเปนสําคัญ  
 

(ลงชือ่) ................................................ ผูกู/ผูรบัเงิน 
    (………………………………..……………………….) 

                                                
(ลงชือ่) ................................................พยาน ทะเบียนสมาชิก........ 
    (.................................................................) 

 
                                                                                         (ลงชือ่) ...............................................พยาน ทะเบียนสมาชิก........ 

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

 

 

ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาไมมีคูสมรสตามกฎหมาย
แตอยางใด  
 
ลงช่ือ...........................................................................ผูกู 
     (.............................................................................)  
 

คํายินยอมของคูสมรส 
 

ขาพเจายินยอมให............................................................  
กูเงินสามัญจาก สหกรณออมทรัพย สถ.จํากัด ได  
 

 
.............................................................................คูสมรส  
(...................................................................................)  
 

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 
ไดตรวจสอบลายมือช่ือ เอกสารหลักฐานตาง ๆ  ถูกตองครบถวน
ตรงกันทุกประการแลว 
 
 

................................................................เจาหนาที่สหกรณ 
 

 



(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)  
สําหรับผูกู 

 

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้ 
ใหแกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากดั ย่ืนตอสวนราชการผูเบิก 

 

 เขียนที่................................................................................................. 
 วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ......................... 

 
ขาพเจา............................................................................  อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………  

ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูท่ี .............  ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
ตําบล/แขวง .................................................  อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................              
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ มีความประสงค
ใหสวนราชการหักเงิน และสงใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด ที่ขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือใหความยินยอม
ไวกับสวนราชการผูเบิก ดังน้ี 

 

ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินเดือน, คาจาง, เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาไดรับจากทางราชการตาม
จํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แจงในแตละเดือน และสงชําระหนี้, ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใดแลวแต
กรณีใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

 

ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหัก
เงินจากเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
แจงและสงเงนิจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด แทนขาพเจา 

 

ขอ 3. การหักเงินเดอืน, คาจาง, เงนิบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ยินยอมใหหัก
เงนิสงใหแกสหกรณออมทรพัยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

 

ขอ 4. หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวน
แตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 

 

ขอ 5. กรณีขาพเจาไดยายสถานที่ปฏิบัติราชการ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด ทราบเปนหนังสือโดย
ทันทีและยินยอมใหสวนราชการ/สถานที่ปฏิบัติราชการใหมหักเงินตางๆ ตามหนังสือยินยอมฉบับนี้สงเงินใหแกสหกรณแทนขาพเจา 
ทุกเดือน โดยไมจําเปนตองทําหนังสือยินยอมฉบับใหม 

 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐานพรอมกับแนบ   

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน      สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งลงนามรับรองสําเนาดวยหมึกสีน้ําเงินมาดวยแลว 
 

หนังสือนี้ทําขึ้น 3 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวที่สวนราชการผูเบิก  ฉบับที่สองเก็บไวที่ขาพเจาและฉบับที่สามเก็บ
ไวที่สหกรณออมทรพัยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผูใหถอยคํา ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

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

            ทะเบียนสมาชิก........................................ 

 

    ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

        (..............................................................)      
        ทะเบียนสมาชิก......................................... 

 



 

 

(เอกสารแนบประกอบคําขอกู)  
สําหรับผูกู 

 

หนังสอืยินยอมใหติดตามทวงถามหนี้ 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ จํากัด  

 

 เขียนที่................................................................................................. 
 วันที่ ............. เดือน ......................................... พ.ศ. ......................... 

 
ขาพเจา............................................................................  อายุ.........ป เลขประจําตัวประชาชน ……………………………………………  

ปจจุบันอยูบานเลขที่ ........................... หมูท่ี .............  ตรอก/ซอย ................................................ ถนน ................................................ 
ตําบล/แขวง .................................................  อําเภอ/เขต ............................................... จังหวัด ................................................              
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่ ................................................ ขาพเจายินยอม
ใหสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด ,ผูรับมอบอํานาจจากสหกรณออมทรัพยกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จํากัด,
ผูรับมอบอํานาจชวงในการทวงถามหนี้,ผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้,และผูรับมอบอํานาจจากผูประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตามทวงถามหนี้ 
ตาม พระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้  พ.ศ.2558 กับบุคคลดังตอไปนี้ 

 

1. คูสมรส      โทรศพัท............................................ 
2. บุตร    โทรศัพท............................................  

3. บิดา   โทรศัพท............................................ 
4. มารดา   โทรศัพท............................................ 
 5.  ผูบังคับบัญชา   โทรศัพท............................................ 
 6.  ผูมีหนาท่ีในการหักเงิน  โทรศพัท............................................ 
  

เพื่อใหการติดตามทวงถามหน้ี ของสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น จํากัด เปนไปตาม พระราชบัญญัติ     
การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

ลงชื่อ .............................................................. ผูใหถอยคํา ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

       (..............................................................)       (.............................................................)   
              ทะเบียนสมาชิก......................................... 

 

    ลงชื่อ .............................................................. พยาน 

          (..............................................................)           
          ทะเบียนสมาชิก......................................... 

 


