
 
 
 
 
 

หนังสือขอกู้เงนิสามัญ 

   เขียนท่ี.............................................................................. 
วนัท่ี........................................................... 

 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยันครพนม จํากดั 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................เกิดวนัท่ี.............เดือน..............................พ.ศ.............อาย.ุ........ปี 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................................รับราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง............................................................................. 
(ขา้ราชการพนกังานมหาวทิยาลยัพนกังานราชการ ลกูจา้งประจาํพนกังานวทิยาลยัการบินนานาชาติพนกังานตามสญัญา)   
หน่วยงาน............................................................................................................................ไดรั้บเงินเดือน.............................................บาท 
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี................หมู่ท่ี..........ถนน.........................................ตาํบล.........................................อาํเภอ......................................... 
จงัหวดั......................................  บตัรประจาํตวัขา้ราชการ   บตัรประจาํตวัประชาชน  อ่ืนๆ........................................................... 
ออกใหโ้ดย.................................. จงัหวดั...............................................เลขท่ี................................................................................................. 
วนัออกบตัร..........................................บตัรหมดอาย.ุ.............................................โทรศพัทท่ี์ทาํงาน............................................................ 
โทรศพัทท่ี์บา้น.......................................................โทรศพัทมื์อถือ.....................................................มีอายกุารเป็นสมาชิก.........ปี......เดือน 
ขอเสนอคาํขอกูเ้งินสามญั เพ่ือใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยันครพนม จาํกดั พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 
 คู่สมรส  นาย/นางสาว..........................................................................อาชีพ(ระบุ)........................................................................ 
สถานท่ีทาํงาน........................................................................................................ตาํแหน่ง.......................................................................... 
รายไดปั้จจุบนัต่อเดือน..............................................บาท 
 รายได้สุทธิคงเหลอื รายไดปั้จจุบนัของครอบครัว คงเหลือต่อเดือน.............................บาท หรือต่อปี.....................................บาท 
 ขอ้ 1.ขา้พเจา้ ขอกูเ้งินสามญั จาํนวน ................................................บาท (..................................................................................) 
โดยขอชาํระตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย) งวดละ..................................บาท จาํนวน............งวด พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย
อตัราตามประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยันครพนม จาํกดั 
 ขอ้ 2. เหตุผล ในการขอกู ้เพื่อ..................................................................................................................................................... 
 ขอ้ 3. ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยันครพนม จาํกดั รวม.............หุน้ เป็นเงิน..........................บาท 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ ขอแจง้ต่อสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยันครพนม จาํกดั ดงัต่อไปน้ี 
  4.1 หนีสิ้นต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยันครพนม จาํกดั 
   (ก) เงนิกู้ เพือ่เหตุฉุกเฉิน หนงัสือกู.้............./..........................วนัท่ี................................................................... 
   ตน้เงินคงเหลือ.............................................................บาท 

(ข) เงนิกู้สามัญ หนงัสือกู.้............./..........................วนัท่ี.................................................................. 
   ตน้เงินคงเหลือ.............................................................บาท 
  4.2 หนีสิ้นภายนอกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยันครพนม จาํกดั  ไม่มี   มี โปรดระบุ.................................... 
  4.3 ข้าพเจ้า  ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์น 
  4.4 ในเวลานี ้ข้าพเจ้า ไม่อยู่ในระหว่างถูกพทิกัษ์ทรัพย์ในคดล้ีมละลาย และไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องคดล้ีมละลาย 
  

รับท่ี.............................................. 
วนัท่ี.................................................. 

คาํขอกูเ้ลขท่ี.................../........................ 
วนัท่ี.................................................. 

คาํเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี
กาํหนดไวใ้นแบบคาํขอกูน้ี้ด้วยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตอ้ง และครบถว้น มิฉะนั้น สหกรณ์ออม
ทรัพยไ์ม่รับพิจารณา 
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ขอ้ 5. นอกจากค่าหุน้ ซ่ึงขา้พเจา้ มีอยูใ่นสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยันครพนม จาํกดั ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัคํ้าประกนั ดงัต่อไปน้ี 
 5.1 สมาชิกคํ้าประกนั (ไม่เกนิ 100,000บาท 1คน,ไม่เกนิ 100,001-250,000บาท 2 คน,250,001-500,000 บาท 3 คน) 

1.ช่ือ......................................................................อาย.ุ...........ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...........................ตาํแหน่ง......................................... 
หน่วยงาน......................................................................................จงัหวดั.........................เงินไดร้ายเดือน...............................................บาท 
2.ช่ือ......................................................................อาย.ุ...........ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...........................ตาํแหน่ง......................................... 
หน่วยงาน......................................................................................จงัหวดั.........................เงินไดร้ายเดือน...............................................บาท 
3.ช่ือ......................................................................อาย.ุ...........ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...........................ตาํแหน่ง......................................... 
หน่วยงาน......................................................................................จงัหวดั.........................เงินไดร้ายเดือน...............................................บาท 
 ขอ้ 6. ในการกูเ้งินคร้ังน้ี ขา้พเจา้จะทาํหนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั ใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยันครพนม จาํกดั ตาม
แบบท่ีสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลยันครพนม จาํกดั กาํหนด 
 ขอ้ 7. ขา้พเจา้ ตกลงยอมปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และประกาศ วา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวทิยาลยันครพนม จาํกดั ทุกประการ 
 
     (ลงช่ือ).............................................................................ผูข้อกู ้
     (..............................................................................................) 

 
บันทกึการรับรองและให้ความเห็นชอบ ของผู้บังคบับัญชาไม่ตํ่ากว่าระดบักอง 

(ถา้ผูข้อกูเ้ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งตั้งแต่ระดบัหวัหนา้กองหรือผูอ้าํนวยการกองข้ึนไป กไ็ม่ตอ้งผา่นการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบของผูใ้ด) 
ขา้พเจา้ ไดพิ้จารณา ตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงัต่อไปน้ี 

(1) ขอรับรองวา่ผูข้อกู ้ถกูกล่าวหาวา่กระทาํผดิวนิยั ถูกร้องกล่าวโทษ หรือมีพฤติการณ์ ซ่ึงอาจจะถูกออกจากราชการ หรืองานประจาํ
หรือไม่..................................................................................................................................................................... 

(2) ขอรับรองวา่ หากผูข้อกู ้ไดรั้บอนุมติัใหกู้ ้ผูข้อกูมี้เงินไดร้ายเดือนเพียงพอ สาํหรับการชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลยันครพนม จาํกดั หรือไม่................................................................................................................................. 

(3)  ขอรับรองวา่ ผูข้อกู ้มีสถานภาพทางครอบครัว  โสด   สมรส   หมา้ย 
(4)  ขอช้ีแจงอ่ืนๆ (ถา้มี).................................................................................................................................................................... 

 
 
     (ลงช่ือ).............................................................................ผูบ้งัคบับญัชา 
     (..............................................................................................) 
     ตาํแหน่ง  .............................................................................  

 

เร่ิมใช ้30 พ.ค. 2558   |   2/3



(รายการต่อไปนี ้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวทิยาลยันครพนม จาํกดั กรอกเอง) 
 

รายการ ผู้กู้ ผู้คํา้ประกนั 1 ผู้คํา้ประกนั 2 ผู้คาํประกนั 3 
1.ช่ือ 
2.ติดการคํ้าประกนั 
 
3.ตน้เงินกูส้ามญัคงเหลือ 
4.การผิดนดัส่งเงินงวด 
5.การขาดส่งเงินค่าหุน้ 

....................................... 
1..................................... 
2..................................... 
จาํนวน.....................บาท 
 เคย       ไม่เคย 
 เคย       ไม่เคย 

....................................... 
1..................................... 
2..................................... 
จาํนวน.....................บาท 
 เคย       ไม่เคย 
 เคย       ไม่เคย 

....................................... 
1..................................... 
2..................................... 
จาํนวน.....................บาท 
 เคย       ไม่เคย 
 เคย       ไม่เคย 

....................................... 
1..................................... 
2..................................... 
จาํนวน.....................บาท 
 เคย       ไม่เคย 
 เคย       ไม่เคย 

 
 

เห็นควรอนุมตัิ วงเงินกู้ 
จาํนวน............................................บาท........................งวด 
การชาํระคืนตน้เงินกูง้วดละ..........................................บาท 
การชาํระคืนตน้เงินกูง้วดสุดทา้ย...................................บาท 
(ลงช่ือ)............................................................ผูต้รวจสอบ       
      (...................................................................) 
        วนัท่ี....................................................  
 
 

กรรมการเงินกู ้อนุมติัใหกู้เ้งินสามญัไดจ้าํนวน....................................บาท 
ในการประชุมคร้ังท่ี................./............................. 
วนัท่ี..................................................................  
(ลงช่ือ)......................................................................คณะกรรมการเงินกู ้
วนัท่ี..................................................................  
เสนอคณะกรรมการดาํเนินการในการประชุมคร้ังท่ี.............../.....................  
วนัท่ี..................................................................  
(ลงช่ือ).......................................................เจา้หนา้ท่ีคณะกรรมการเงินกู ้
(...................................................................) 
        วนัท่ี....................................................  
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