
 

                                                                                                       

ค ำขอกู้เงนิกู้สำมัญ 
เขียนท่ี........................................................................................ 

วนัท่ี................................................ 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี   จ  ากดั 
 ขา้พเจา้......................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนท่ี................... รับราชการหรือท างานใน
ต าแหน่ง................................... หน่วยงาน /โรงเรียน ........................................................................ บตัรประจ าตวัประชาชน 
เลขท่ี................................................ รับเงินเดือน.......................บาท  เงินประจ าต าแหน่งและเงินวทิยฐานะ....................บาท 
 สถานภาพ            โสด       สมรส     หยา่                คู่สมรสตาย          
 ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี.............. หมู่ท่ี........... ถนน........................... ต  าบล.......................... อ  าเภอ............................ 
จงัหวดั................................. โทรศพัท.์.......................................   ขอเสนอค าขอกูเ้งินกูส้ามญั เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์  จ  านวน................................ บาท (..................................................................) 
โดยจะน าเงินไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี(ระบุโดยละเอียด) .......................................................................................................... 
 ขอ้ 2.  นอกจากค่าหุน้ ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ฯ  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปน้ีคือ 

ค ำเสนอค ำ้ประกนั 
ล าดบั
ท่ี 

ช่ือ – สกลุ 
ทะเบียน
เลขท่ี 

ต าแหน่ง และ 
หน่วยงาน / โรงเรียน  

เงินเดือน 
เงินประจ าต าแหน่ง/

เงินวทิยฐานะ 
ลายมือช่ือผูค้  ้าประกนั 

1       

2       

3       

4       

5       

 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอช าระคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน ดงัน้ี 
ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ...........................บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย จ านวน.............งวด   

              ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ..............................บาท       จ านวน.............งวด   
 ขอ้ 4.  ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือสัญญากูเ้งินกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
ทั้งยนิดีปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและสัญญาทุกประการ 
 ขอ้ 5.  ในการขอกูค้ร้ังน้ี คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี)  ไดต้กลงท่ีจะท าหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ย
หนงัสือสัญญากูเ้งินกูส้ามญั 

          (ลงช่ือ) .......................................ผูข้อกู ้

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

ขอรับรองวา่สมาชิกผูกู้มี้เงินคงเหลือช าระหน้ี 

(ลงช่ือ)..................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

(...................................................................)  ของผูข้อกู ้

 

หนงัสือกูท่ี้ ................/................ 
วนัท่ี............................................ 
บญัชีเงินกูท่ี้................................. 

รับท่ี............./............. 
วนัท่ี........................... 

ค ำเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความ
ตามรายการท่ีก าหนดไว ้ ในแบบ
ค าขอกู ้  ดว้ยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตอ้งและครบถว้น  พร้อม
เอกสารประกอบ มิฉะนั้นสหกรณ์
ไม่รับแบบค าขอกูเ้งิน 
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รำยกำรต่อไปนีข้องเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ 
จ านวนเงินกู ้………………………… บาท 

เรียน   คณะกรรมการเงินกู ้
ขอเสนอรายละเอียดของผูข้อกู ้ดงัน้ี 

 

เงินไดร้ายเดือน
(บาท) 

เงินค่าหุน้ 

(บาท) 
จ ากดัวงเงินกู ้

(บาท) 
ตน้เงินกูค้งเหลือ (บาท) รวม 

 (บาท) 
วงเงินกูค้งเหลือ 

(บาท) สามญั ฉุกเฉิน พิเศษ 

        

สมาชิกค ้าประกนั จ านวน ............ คน ตามท่ีผูกู้ไ้ดเ้สนอ ซ่ึงสามารถค ้าประกนัไดต้ามระเบียบฯ วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่
สมาชิก พ.ศ. 2564 

 (ลงช่ือ) …………………… เจา้หนา้ท่ี 
 

บันทกึกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรเงินกู้   
วนัท่ี………………………………… 

เสนอ    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ ในการประชุมคร้ังท่ี  …………/……….…… วนัท่ี……………………………
มีมติดงัน้ี อนุมติั  ไม่อนุมติั เพราะ…………………………………………   

 

…………………………….…… เลขานุการ  
 

 

 

 

 

 

บันทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคบับัญชำ 
ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงัน้ี 

(1)   ในเวลาน้ีผูข้อกูมี้พฤติการณ์อาจถูกออกราชการหรือไม่ …………………………………….……………………………… 
(2)   ผูข้อกูมี้หน้ีสินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่ …………………………………………………………………… 
(3)   ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ (ถา้มี) .…………………………………………………………………….………………………………… 

(ลงช่ือ) ………………………………………… 
          (…………………………………………) 
ต าแหน่ง ………………………………………… 

หน่วย/สังกดั ………………………………………… 
        (ผูบ้งัคบับญัชา) 

 



 

 

ค ำแนะน ำในกำรย่ืนค ำขอกู้เงินสำมญั 
เอกสารประกอบ 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวั และ ส าเนาทะเบียนบา้น ของผูกู้แ้ละคู่สมรส  
2. ส าเนาบตัรประจ าตวั และ ส าเนาทะเบียนบา้น ของผูค้  ้าประกนัและคู่สมรส 
3. ส าเนาหนงัสือการเปล่ียนช่ือ – สกลุ ของผูกู้แ้ละคู่สมรส  รวมถึงของผูค้  ้าประกนัและคู่สมรส 
4. ส าเนาใบส าคญัการสมรส หรือส าเนาใบส าคญัการหยา่ หรือส าเนาใบมรณบตัร  ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
5. หนงัสือรับรองสถานภาพโสดของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
6. หนงัสือรับรองอายกุารท างาน (กรณีลูกจา้ง) 
7. สลิปเงินเดือนของผูกู้ ้
8. ส าเนาหนา้เลขบญัชีธนาคารกรุงไทยของผูกู้ ้

หลกัเกณฑก์ารใหกู้เ้งินกูส้ามญั    (ตามระเบียบฯ พ.ศ.2564) 

1. กูเ้งินไดไ้ม่เกิน 75 เท่าของเงินไดร้ายเดือน วงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท สุดแต่จ านวนไหนนอ้ยกวา่ 
2. ส่งช าระไม่เกิน 200 งวด 
3. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  ท่ีเป็นขา้ราชการ หรือขา้ราชการท่ีรับบ านาญรายเดือน ส่งช าระหน้ีงวดสุดทา้ยตอ้งมีอายไุม่เกิน 75 ปี  
4. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั  ท่ีเป็นลูกจา้งประจ า  ส่งช าระหน้ีงวดสุดทา้ยตอ้งมีอายไุม่เกิน  60 ปี ยกเวน้  ลูกจา้งประจ าท่ีรับบ าเหน็จรายเดือน      

ส่งช าระหน้ีงวดสุดทา้ยตอ้งมีอายไุม่เกิน 65 ปี 
5. ก าหนดสิทธิการกูเ้งินสามญั ดงัน้ี 

อายกุารเป็น
สมาชิก 

วงเงินกู ้
เกณฑก์ารถือหุน้   

(ค่าหุน้รวมกบัเงินฝาก) 
ไม่ต ่ากวา่ ......ของเงินกู ้

ผูค้  ้าประกนัหลงั
หกัค่าหุน้แลว้ 

หมายเหต ุ

1  เดือนข้ึนไป 
ไม่เกิน  300,000 บาท ร้อยละ  5 

1  คน 
(1)  การพิจารณาอนุมติั
เงินกูข้ึ้นอยูก่บัดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการเงินกู ้
 (2)  หกัเงินกูร้ายใหม่แลว้
เงินไดร้ายเดือนคงเหลือ
ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 30  
 (3)  สหกรณ์มีสิทธิขอ
เพ่ิมจ านวนผูค้  ้าประกนัได ้ 

เกิน 300,000 บาท  แต่ไม่เกิน 500,000 บาท ร้อยละ 10 
เกิน 500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ร้อยละ 15 2  คน 

1  ปีข้ึนไป เกิน 1,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 1,500,000 บาท ร้อยละ 20 3  คน 
3  ปีข้ึนไป เกิน 1,500,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ร้อยละ 20 4  คน 
5  ปีข้ึนไป เกิน 2,000,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,400,000 บาท 

ร้อยละ 25 5  คน 7  ปีข้ึนไป เกิน 2,400,000 บาท  แต่ไม่เกิน 2,700,000 บาท 
9  ปีข้ึนไป เกิน 2,700,000 บาท  แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท 

1. อายกุารเป็นสมาชิก ยกเวน้ สมาชิกท่ีโอนมาจากสหกรณ์อ่ืน นบัอายตุ่อเน่ืองในการขอกูเ้งินเท่านั้น 
2. ค่าหุน้รวมกบัเงินฝากไม่ถึงตามเกณฑ ์ตอ้งเพ่ิมใหเ้ป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด โดยสามารถหกัจากเงินกูไ้ด ้  

ทั้งน้ี สมาชิกจะถอนเงินฝากไดก็้ต่อเม่ือช าระเงินกูค้รบตามสญัญา  หรือมีค่าหุน้ครบตามเกณฑท่ี์ก าหนดแลว้   
3. สมาชิกคนหน่ึงค ้าประกนัเงินกูส้ามญั ไดไ้ม่เกิน 5 สญัญา  เวน้แต ่สญัญาเงินกูส้ามญัเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ อีก 1 สญัญา 
4. สามีและภรรยา ค ้าประกนัผูกู้ค้นเดียวกนัไม่ได ้และสมาชิกคนหน่ึงจะค ้าประกนัสามีและภรรยามิได ้

หมายเหต ุ
1. เอกสารประกอบตอ้งเป็นเอกสารท่ียงัมีอายไุม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทุกฉบบั ตอ้งเป็นลายมือช่ือแบบเดียวกนั และเจา้ของเอกสารลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ย

ปากกาสีน ้ าเงิน 

ติดต่อสอบถาม โทร.  0-3233-8627  หรือ Add Line ID : 032338627 
 


