
 
 

คําขอกูเงินสามัญโดยใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนหรือเงินฝาก 
 

 

              

 

         

 

เขียนที…่……………………………………………...…….……………. 

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

 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

 

 ขาพเจา………………………..………………………….……..เลขบัตรประจําตวัประชาชน         

อาย…ุ……………ป  สมาชิกเลขทะเบียนที…่……...…………เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.......................................ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ 

โดยใชสิทธิเรยีกรองในเงินคาหุนหรือเงินฝาก  โปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

 ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จํานวน……………………………..บาท (………….…………………………..…………………………………….) 

โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด   ถาจะนําเงนิกูไปใชเพื่อความมุงหมายหลายอยาง 

ก็แยกระบุจํานวนเงิน และใหคําช้ีแจงสําหรับแตละอยาง)       อุปโภค – บริโภค       อื่น ๆ ระบ…ุ……………….………………………..…………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ ๒. ในเวลานี้ขาพเจารับราชการ  ในตําแหนง…………………………………………….หนวยงาน……………………………..…………………… 

ไดรับเงินไดรายเดือน….……………………..….บาท 

 ขอ ๓. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ  รวม.............................................หุน  เปนเงิน…………………….……………..………….บาท 

และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตราเดือนละ…………………………..บาท    

 ขอ ๔. ขาพเจามีหนีส้ินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู  ดังตอไปนี ้

(๑)  หนี้เงินกูสามัญ / พิเศษ            คงเหลือ………….…….……..บาท   (๒)  หนี้เงินกูเพื่อการศึกษา              คงเหลือ…….……..……..บาท 

(๓)  หนี้เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต  คงเหลือ............................บาท   (๔)  หนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน คงเหลือ.....................…บาท 

ขอ ๕. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบีย้รวมกันเทากันทุกงวดเปนเดือนละ………..……………………………บาท 

(อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ ณ วันกู) เปนจํานวน……..…..…..งวด ตั้งแตเดือน…………..….………….…พ.ศ………….……….เปนตนไป 

 ขอ ๖. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญโดยใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนหรอืเงินฝาก ใหไวตอสหกรณ 

ตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 

 

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

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

 

 

รับที่………………………/………….…….. 

วันท่ี…..……/…………………./…………. 

หนังสือกูที…่…….…………./………..…….. 

วันท่ี……..…/……………….…/………..….. 

บัญชีเงินกูที…่………………………….……. 

ตรวจสอบถูกตองแลว 

อนุมัติจายเงิน……………………………..…….……บาท   

ลงชื่อ………………………………...กรรมการ/ผูจัดการ 

คําเตือน  ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่ 

กําหนดไวในแบบคําขอกูน้ี โดยถูกตอง และครบถวน          



 

บันทึกคํายินยอมของคูสมรสในการกูเงินสามัญโดยใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนหรือเงินฝาก 
 

 ขาพเจา(นาย/นาง)………………….…….……….…………..………..…………………อาย…ุ………………..ป ซึ่งเกี่ยวของเปน  สามี/ภรรยา ของ 

(นาย/นาง)……………………………………………..……..……………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที…่…..…….หมูที…่……..ตรอก/ซอย……………….…………… 

ถนน……………..……………...…..เขต/ตําบล……...…………………………แขวง/อําเภอ….……………………….………..จังหวัด……………………………………. 

ซึ่งเปน สาม/ีภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหคํายินยอมในกรณีที่ สามี/ภรรยา ของขาพเจา ไดทําสญัญาเงินกูสามญัโดยใชสิทธิเรียกรองใน   

เงินคาหุนหรือเงินฝาก กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด  ตามขางตนนี ้

       (ลงชื่อ)……….……………………………………………..…คูสมรสของผูกู 

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

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
        เขียนที…่……………………..……………………..………… 

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

 ขาพเจาไดพิจารณาขอมูล และไดตรวจสอบถูกตองแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี ้

 (๑)  ความมุงหมายและเหตผุลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกู เพื่อ……………………………………………..…………….…………… 

 (๒)  ในเวลานี้ผูขอกูมีความประพฤติซึ่งอาจจะถูกใหออกจากราชการหรือไม……………………………………………..…………… 

 (๓)  ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณดังน้ี        

   1.  ………………………………………………………………………… 

   2.  ………………………………………………………………………… 

 (๔)  ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูขอกูจริง 

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

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

       ตําแหนง…………………………………………………. 

 ขอรับรองวามีเงินไดคงเหลือชําระหนี้ โดยมยีอดเงินคงเหลือสทุธิ ณ วันท่ี…………….…………………..….เปนเงิน…..……….………บาท 

       (ลงชื่อ)………….……………………………..……หัวหนาการเงิน 

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

 

(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่สหกรณกรอก) 
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูกู 

จํานวนเงินกู………………………………บาท 

เงินไดรายเดือน 

(บาท) 

จํากัดวงเงินกู 

(บาท) 

เงินกูสามัญ/พิเศษ

คงเหลือ(บาท) / 

ดอกเบี้ย 

เงินกูเพื่อการศึกษา /

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

คงเหลือ(บาท)/ 

ดอกเบี้ย 

หักเขาทุนเรือนหุน 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

คงเหลือ 

 (บาท) 

       

  

หมายเหต ุ (๑)  เคยผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้ หรือขาดการสงคาหุนรายเดอืนหรือไม………….………………………………………… 

 (๒)  ขอชี้แจงอ่ืน ๆ……………………………………………….….……………………………………………………………… 
 

       (ลงชื่อ)……………..…………….………………………เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด โทร 044-341441-3  
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           โสด            หมาย/หยา 
 

............................................... 

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



 
 

คําขอกูเงินสามัญโดยใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนหรือเงินฝาก 
 

 

              

 

         

 

เขียนที…่……………………………………………...…….……………. 

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

 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

 

 ขาพเจา………………………..………………………….……..เลขบัตรประจําตวัประชาชน         

อาย…ุ……………ป  สมาชิกเลขทะเบียนที…่……...…………เบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได.......................................ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ 

โดยใชสิทธิเรยีกรองในเงินคาหุนหรือเงินฝาก  โปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

 ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จํานวน……………………………..บาท (………….…………………………..…………………………………….) 

โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด   ถาจะนําเงนิกูไปใชเพื่อความมุงหมายหลายอยาง 

ก็แยกระบุจํานวนเงิน และใหคําช้ีแจงสําหรับแตละอยาง)       อุปโภค – บริโภค       อ่ืน ๆ ระบุ………………….………………………..…………..… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ขอ ๒. ในเวลานี้ขาพเจารับราชการ  ในตําแหนง…………………………………………….หนวยงาน……………………………..…………………… 

ไดรับเงินไดรายเดือน….……………………..….บาท 

 ขอ ๓. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ  รวม.............................................หุน  เปนเงิน…………………….……………..………….บาท 

และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตราเดือนละ…………………………..บาท    

 ขอ ๔. ขาพเจามีหนีส้ินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู  ดังตอไปนี ้

(๑)  หนี้เงินกูสามัญ / พิเศษ            คงเหลือ………….…….……..บาท   (๒)  หนี้เงินกูเพื่อการศึกษา              คงเหลือ…….……..……..บาท 

(๓)  หนี้เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิต  คงเหลือ............................บาท   (๔)  หนี้เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินหมุนเวียน คงเหลือ.....................…บาท 

ขอ ๕. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบีย้รวมกันเทากันทุกงวดเปนเดือนละ………..……………………………บาท 

(อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ ณ วันกู) เปนจํานวน……..…..…..งวด ตั้งแตเดือน…………..….………….…พ.ศ………….……….เปนตนไป 

 ขอ ๖. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญโดยใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนหรอืเงินฝาก ใหไวตอสหกรณ 

ตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 

 

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

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

 

 

รับที่………………………/………….…….. 

วันท่ี…..……/…………………./…………. 

หนังสือกูที…่…….…………./………..…….. 

วันท่ี……..…/……………….…/………..….. 

บัญชีเงินกูที…่………………………….……. 

ตรวจสอบถูกตองแลว 

อนุมัติจายเงิน……………………………..…….……บาท   

ลงชื่อ………………………………...กรรมการ/ผูจัดการ 

คําเตือน  ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่ 

กําหนดไวในแบบคําขอกูน้ี โดยถูกตอง และครบถวน          



 

บันทึกคํายินยอมของคูสมรสในการกูเงินสามัญโดยใชสิทธิเรียกรองในเงินคาหุนหรือเงินฝาก 
 

 ขาพเจา(นาย/นาง)………………….…….……….…………..………..…………………อาย…ุ………………..ป ซึ่งเกี่ยวของเปน  สามี/ภรรยา ของ 

(นาย/นาง)……………………………………………..……..……………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที…่…..…….หมูที…่……..ตรอก/ซอย……………….…………… 

ถนน……………..……………...…..เขต/ตําบล……...…………………………แขวง/อําเภอ….……………………….………..จังหวัด……………………………………. 

ซึ่งเปน สาม/ีภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหคํายินยอมในกรณีที่ สามี/ภรรยา ของขาพเจา ไดทําสญัญาเงินกูสามญัโดยใชสิทธิเรียกรองใน   

เงินคาหุนหรือเงินฝาก กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด  ตามขางตนนี ้

       (ลงชื่อ)……….……………………………………………..…คูสมรสของผูกู 

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

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
        เขียนที…่……………………..……………………..………… 

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

 ขาพเจาไดพิจารณาขอมูล และไดตรวจสอบถูกตองแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี ้

 (๑)  ความมุงหมายและเหตผุลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกู เพือ่……………………………………………..…………….…………… 

 (๒)  ในเวลานี้ผูขอกูมีความประพฤติซึ่งอาจจะถูกใหออกจากราชการหรือไม……………………………………………..…………… 

 (๓)  ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณดังน้ี        

   1.  ………………………………………………………………………… 

   2.  ………………………………………………………………………… 

 (๔)  ขอรับรองวาเปนลายมือช่ือของผูขอกูจริง 

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

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

       ตําแหนง…………………………………………………. 

 ขอรับรองวามีเงินไดคงเหลือชําระหนี้ โดยมยีอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี…………….…………………..….เปนเงิน…..……….………บาท 

       (ลงชื่อ)………….……………………………..……หัวหนาการเงิน 

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

 

(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่สหกรณกรอก) 
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูกู 

จํานวนเงินกู………………………………บาท 

เงินไดรายเดือน 

(บาท) 

จํากัดวงเงินกู 

(บาท) 

เงินกูสามัญ/พิเศษ

คงเหลือ(บาท) / 

ดอกเบี้ย 

เงินกูเพื่อการศึกษา /

เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

คงเหลือ(บาท)/ 

ดอกเบี้ย 

หักเขาทุนเรือนหุน 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

คงเหลือ 

 (บาท) 

       

  

หมายเหต ุ (๑)  เคยผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี้ หรือขาดการสงคาหุนรายเดอืนหรือไม………….………………………………………… 

 (๒)  ขอชี้แจงอ่ืน ๆ……………………………………………….….……………………………………………………………… 
 

       (ลงชื่อ)……………..…………….………………………เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด โทร 044-341441-3  
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           โสด            หมาย/หยา 
 

............................................... 

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



 

เอกสารประกอบคําขอกูเงินสามัญโดยใชสิทธเิรียกรองในเงินคาหุนหรือเงินฝาก 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จาํกัด 
 

1. สําเนาบัตรประจําตัว ผูกูและคูสมรส (ถามี) เชน บัตรขาราชการ หรือบัตรลูกจาง หรือบัตรประชาชน  

จํานวน 1 ฉบับ  

2. สําเนาทะเบียนบาน ผูกูและคูสมรส (ถามี) รายละเอียดเลขที่บานและรายละเอียดอื่น ๆ ชัดเจนและ 

ถายเอกสารเต็มหนาจากตนฉบับ  จํานวน 1 ฉบับ  

3.  สําเนาทะเบียนสมรสผูกู หรือ สําเนาทะเบียนหยา(ถามี)  หรือใบมรณบัตร(ถามี) 

4.  สลิปเงินเดือนที่เปนปจจุบัน ตองมีลายมือชื่อของเจาหนาที่การเงินลงนามกํากับ  กรณีสมาชิก ขาราชการบํานาญ  

    ที่รับเงินเดือนผานกรมบัญชีกลาง หรือผานธนาคาร ใหถายเอกสารหนาบัญชีธนาคาร และ 

    รายละเอียดการปรับบัญชีที่เปนปจจุบัน  พรอมเจาของบัญชีรับรองสําเนา  หรือหากเปนสมาชิกสมทบ  

ไมตองใชเอกสารประกอบ และสําเนาหนาบัญชีธนาคาร 

5. รายการบัญชีท่ีแสดงยอดเงินเดือนโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเดือนลาสุด (STATEMENT) 

6. การรับรองสําเนาเอกสาร ใหผูเปนเจาของเอกสาร รับรองสําเนาดวยตนเองโดยมีลายมือชื่อ  ชื่อ - สกุล   

ตัวบรรจง ตําแหนงหนวยงานและวันเดือนปที่รับรองสําเนา 

7. กรณีผูบังคับบัญชาไมสามารถลงนามได  ใหผูรักษาราชการแทนลงนาม  และแนบสําเนาเอกสาร 

การรักษาราชการแทน  จํานวน  1  ฉบับ  หากสมาชิกที่เปนขาราชการบํานาญ หรือสมาชิกสมทบ   

ไมตองผานผูบังคับบัญชา 

8. การกูเงินโดยใชหุนมาคํานวณเงินกูนี้ สามารถกูไดจํานวน 90% ของทุนเรือนหุนที่สมาชิกมีอยูในสหกรณ  

สงชําระภายใน  144  งวด 

9. สําเนาทุกฉบับที่ประกอบคําขอกูใหถายจากตนฉบับเทานั้น 

 

 

โปรดศึกษารายละเอียดกอนยื่น 
 หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามไดที ่044 341441-3, 044-341454  ตอฝายสินเชื่อ  

หมายเลขภายใน 106,107,108,109,112 หรือ โทร. 095-6048603 
 

 


