
บัญชีเงินกูท้ี่.........................                           ประเภท           มีหนี้เก่า           ไม่มีหนี้เก่า 
วันที…่.…/…..…../……….                

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
ค ำเตือน   ผู้ขอกู้ต้องกรอกด้วยลายมือตนเอง   เขียนที่………………………………… 
        วันที่………………………………….. 

เรียน  คณะกรรมกำรเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด  
 ข้าพเจ้า…………………......................……………....................................…………อายุ………………ปี 

สมาชิกเลขทะเบียนที่……………ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1  ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จ านวน…………..…………...บาท(……….…………..……………………………..) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน)………………………………………………. 

ข้อ 2 ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานในต าแหน่ง………….….…………………………………..
สังกัด…………………………บัตรประจ าตัวประชาชน/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่………………………………
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่……………ถนน………………….ต าบล………………….อ าเภอ……………………............ 
จังหวัด…………………โทรศัพท์……………………….มีเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ…………………..………..บาท 
 ข้อ 3  ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี้ 

(1)  หนังสือกู้ที่………./……..…….วันที่………..…........…..ช าระหนี้งวดละ……….…….....…บาท
(.....……….…………..…..)เงินต้นคงเหลือ……..………………บาท(........................…………) 

(2)  หนังสือกู้ที่………./………..….วันที่…….......…………..ช าระหนี้งวดละ……………….…บาท
(……………..…………….)เงินต้นคงเหลือ………..……….….บาท(…..………………………) 

 ข้อ  4  นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือค าเสนอค้ าประกัน  

ล าดับ ช่ือ-สกุล 
สมาชิก 
เลขที ่ สังกัด 

มีเงินเดือน/ 
ค่าจ้าง 

ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน เบอร์โทรติดตอ่ 

       
       
       
       
       

 ข้อ  5  ข้าพเจ้าขอส่งคืนเงินกู้       ส่งแบบธนาคาร      ส่งแบบสหกรณ์ เงินต้นงวดละ………………….….บาท 
รวม……………..…..….บาท (พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ฯก าหนด)  ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ 
 ข้อ   6   ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ ก าหนด 
 ข้อ   7   ในการขอกู้คร้ังนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้ 
 

ลงชื่อ……………………………………………ผู้ขอกู้ 
(………………………………………) 

 



-2- 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
วันที่…………..……………….. 

 ข้าพเจ้า……………………………………………เป็นสามี/ภรรยาของ………………..……………………..
ยินยอมให้….………………………………………กู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด    
ได้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ / เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยที่สังกัด 
 
             (ลงชื่อ)…………………………………………….สามี/ภรรยา 
                                                                             (..........................................................) 
 
 
(ลงชื่อ)… ………………………………เจ้าหน้าที่สหกรณ์/เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยที่สังกัด 
            (..................................................) 
 
 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
                                        วันที่……….............………… 

 ตามที่…………………………......................…………………สังกัด…………………………………………. 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด กู้เงินสามัญจากสหกรณ์   
 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามผู้ขอกู้เงินดังกล่าวจากสหกรณ์แล้ว ขอรับรองว่า 

1.  ผู้กู้มีรายได้เพียงพอที่จะช าระหนี้ให้สหกรณ์จนครบตามสัญญาได้ 
2.  เห็นสมควรที่สหกรณ์จะให้เงินกู้แก่สมาชิกรายนี้ 
3.  ความเห็นอ่ืน ๆ ………………………………………………………. 

 

 
                                                (ลงชื่อ)……...………………….……...…. 
        (…....………………….……………) 
                  ต าแหน่ง…………………………............... 

 
 
 
 
 
 



หนังสือรับสภำพหนี้ 
 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ต ำรวจภูธรจังหวัดล ำปำง จ ำกัด 

 

วันที่…….เดือน…………………พ.ศ…………… 

 
 โดยหนังสือฉบับนีข้้ำพเจ้ำ……………..………………..…….………………………อำย…ุ….……..…..ปี   
อยู่บ้ำนเลขที่………….…หมู่ที่….….…ซอย…………..ถนน…………….ต ำบล………….อ ำเภอ……………..….
จังหวัด…………………โทรศัพท์……………………อำชีพ……………………รำยได้เดือนละ...................…บำท  

บัตรประจ ำตัวประชำชน/บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรเลขที่….……………..………………..เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงว่ำ
ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมชดใช้ค่ำเสียหำย กรณีผู้กู้ผิดนัดไม่ช ำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำเลขที่.........../..............     ภำยใน
ก ำหนดเวลำ ข้ำพเจ้ำยินยอมช ำระต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ................ต่อปีของต้นเงินจ ำนวนดังกล่ำว 
รวมตลอดทั้งค่ำเสียหำยต่ำง ๆ อันอำจจะมีขึ้นเพรำะกำรที่ข้ำพเจ้ำไม่ปฏิบัติตำมหนังสือรับสภำพนี้ฉบับนี้ทุกประกำร 
 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจหนังสือรับสภำพนี้ฉบับนี้ด้วยดีโดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้องตรงตำมเจตนำรมณ์ 
ของข้ำพเจ้ำ จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 
 

     (ลงชื่อ)……………………………………ผู้รับสภำพหนี้ 
                   (……………...………………………) 
 
           (ลงชื่อ)……………………………………พยำน 
        (…..………………….…….………..) 
      
           (ลงชื่อ)…………………….………………พยำน 
        (……………………….…..………..) 
 

 
 
 

 
 
 
 



หนังสือรับรองเงินเดอืน 
        เขียนที…่………….……………………… 

                   วันที่………เดือน…………….พ.ศ……… 
เรื่อง    ตรวจสอบเงนิเดอืนข้าราชการต ารวจ 
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………..ต าแหน่ง…………….………………………… 
ขอแจ้งรายละเอียดรายการรับ – จ่ายเงินประจ าเดือนของ……………..………………………………………………. 
สมาชิกสหกรณ์เลขที่………..…….ตามรายการ ดังต่อไปนี้  
 รำยรับ 

1. เงินเดือน…………………………..………………………………  บาท 
2. รายรับอื่น………………………………………………………….. บาท 

  รวมรำยรับทั้งสิน้………..…………………………..บำท 
 รำยจ่ำย 

1. ค่าหุ้นรายเดือน………………………………..…………………..บาท 
2. เงินกู้สามัญ + ดอกเบี้ย……………….........................…………..  บาท 
3. เงินกู้ฉุกเฉิน + ดอกเบี้ย……………………………………..……. บาท 
4. ฌาปนกิจสหกรณ์(ค.ค.ส.)……………………………………..….บาท 
5. กบข.…………………………………………………………..…..บาท 
6. ฌาปนกิจ………………………………..………………….……..บาท 
7. ธนาคารออมสิน………....…………………………......................บาท 
8. ธนาคารอาคารสงเคราะห…์………………………………………บาท 
9. ธนาคารกรุงไทย………….……………………………………….บาท 

  10.    ประกันชีวิต……………………………………………………….บาท 
  11.     รายการหักของ สภ. ………………………………………………บาท 

                12.     สหกรณ์อื่น…..…………………………………………………...บาท 
                13.     อื่น ๆ ……………………………………………………….........บาท 
 รวมรายจ่ายทั้งส้ิน……………………………….. บาท 
 รวมเงินเดือนเหลือสุทธ…ิ………………………..บาท 
 ตรวจสอบ ณ วันที…่….เดือน…………..…พ.ศ………. 
 ลงช่ือ……………………………………………............ 
         (………………………………………………) 
 (ต าแหน่ง)………………………………………........ 

 
 
 
 
 
 

 

                     เป็นสมาชิกสหกรณอ์ื่น 
           เป็น สหกรณ์............................................ 
           ไม่เป็น 
 

ลงช่ือ………………………….………..เจ้าหน้าที่การเงิน 
        (…………………………………..) 
(ต าแหน่ง)………………………………..   
 

                 ความเห็นของผู้บงัคับบัญชา           
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ 
และมีความเห็น   (      ) เพิ่มเติม      (     ) ไม่เพิ่มเติม 
………………………………………………………… 

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



                              บันทึกขอ้ควำม 
ส่วนรำชกำร   ……………………………………………………………. 

ท่ี  ……………………………………..…………วันที ่…………………………………..… 

เร่ือง  ส่งค าร้องขอกู้เงินสามัญ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
เรียน   ประธานคณะกรรมการเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด  
 
 1.ด้วย ………………………………….. ต าแหน่ง..................................อัตราเงินเดือน ...................บาท           
มีความประสงค์จะขอกู้เงินสามัญของสมาชิกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวัดล าปาง จ ากัด    

                  2. .............................................................ได้ตรวจและพิจารณาค าร้องขอกู้เงินของบุคคลดังกล่าวแล้ว ดังนี้   

                      2.1 ผู้กู้มีเหตุผลและความจ าเป็นตามค าร้องขอกู้จริง   

                      2.2 เอกสารค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกหนังสือสัญญาค้ าประกันและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบการ   
ขอกู้เป็นลายมือชื่อของผู้กู้, ผู้ค้ าประกัน และพยานจริง   

                      2.3 ผู้ขอกู้ไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินคดีอาญาใด ๆ หรือถูกด าเนินการทางวินัยอันอาจจะถูกให้ออกจาก
ราชการ หรืองานประจ าแต่อย่างใด 

  2.4 ผู้ขอกู้ไม่เป็นบุคคลที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกฟ้องร้องทางแพ่งจนไม่สามารถช าระหนี้ได้            
หรืออาจตกเป็นบุคคลล้มละลายแต่อย่างใด 

                  3. จึงขอส่งค าร้องขอกู้สามัญของสมาชิก.พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง มายังท่านจ านวน ๑ ชุด  

 

                 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำข้อควำมข้ำงต้นเป็นจริงทุกประกำร 
 
(ลงชื่อ)........................................................................ 
 

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

(ต ำแหน่ง)...................................................................... 



เอกสารประกอบการ กู้เงินสามัญ กู้เงนิเพื่อเหตฉุุกเฉิน และ กู้เงินโครงการพิเศษ 

ใช้ปากกา สีน้้าเงินเท่านั้น  ห้าม ใช้ปากกาหมึกต่างสีโดยเดด็ขาด!!!!!!!! 

1. ส าเนาบัตรข้าราชการ หรือ บัตรประชาชนที่ไม่หมดอายุ (ผู้กู้/คู่สมรสผู้กู้/ผู้ค้า้ประกัน/คู่สมรสผู้ค้้าประกัน) 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  (ผู้กู้/คู่สมรสผู้กู้/ผู้ค้้าประกัน/คูส่มรสผู้ค้้าประกัน) 
3. ส้าเนาทะเบียนสมรส ผู้กู้ และผู้ค  าประกัน  (กรณีสมรส) หรือ ใบมรณะบัตรผู้กู้ และผู้ค  าประกัน  (กรณี        

คู่สมรสเสียชีวิต)  หรือใบหย่าผู้กู้ และผู้ค  าประกัน  (กรณีหย่าร้าง) 
4. กรณีโสดให้เซ็นชื่อก ากับตรงช่องค ายินยอมของคู่สมรส 
5. กรณีเปลี่ยนชื่อให้แนบมาพร้อมรับรองส าเนาโดยเจ้าตัวทุกฉบับ 
6. ใบรับรองเงินเดือนจากกรมบัญชีกลาง  (ผู้กู/้ผูค้  าประกัน) 
7. สัญญาเงินกู้/สัญญาค  าประกัน  ห้ามลงวัน/เดือน/ป ี (ห้ามใช้น้้ายาลบค้าผิดและขีด ฆ่า) 
8. ห้ามให้ผู้ค้้าประกันลงนามเป็นพยาน 
9. หนังสือน้าส่ง จากต้นสังกดั (ใบปะหน้า) 

 
ค้าเตือน !!!!!!!  การปลอมแปลงลายมือช่ือเป็นความผิดทางอาญา และความผดิทางวินยัร้ายแรง 
 

 

**หำกท่ำนส่งเอกสำรค ำขอกู้ภำยในวันอังคำรจะไดร้ับกำรพิจำรณำในวันพฤหัสบดี ของสัปดำห์นั้น ๆ** 


