
 
  

เอกสารประกอบการย่ืนคําขอกูเงนิพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค 
 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวผูกูท่ียังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบาน อยางละ 1 ฉบับ รับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง 
กรณีใชบัตรประจําตัวประชาชนไมตองแนบสําเนาทะเบียนบาน 
 2. สลิปเงินเดือน (E-money) หรือหนวยงานท่ีไมใช E-money ใหใชหนังสือรับรองเงินเดือนตามแบบสหกรณกําหนด 
รับรองโดยเจาหนาท่ีการเงิน และผูบังคับบัญชาชั้นตน ประทับตราโรงเรียน/หนวยงาน หากมีรอยลบ ขูด ขีดฆาตองใหผูรับ
รองเซ็นช่ือกํากับท้ังสองคน 
กรณีพนักงานราชการ ตองเพ่ิมเอกสารหลักฐานดังนี้ 
 1. สําเนาสัญญาจางงาน ผูบังคับบัญชาชั้นตนรับรองสําเนาถูกตอง และประทับตราโรงเรียน/หนวยงานท้ังฉบับ 
 2. สลิปเงินเดือน (เดือนลาสุด) 
 

ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี 073-511535 ตอ 105,107 
 
 
โปรดพิมพคําขอกูหนา – หลัง ลงในกระดาษ A4 แผนเดียวกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

คําขอกูเงินพิเศษเพือ่การเอนกประสงค 
 

         เขียนท่ี……………………………………………  
 

       วันท่ี………เดอืน…………………………พ.ศ. …………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด 
 

  ขาพเจา…………………………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………………………. 

หมายเลขโทรศัพทท่ีติดตอได    ขอเสนอคําขอกูเงินพิเศษเพ่ือการเอนกประสงค เพื่อ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส จํากัด โปรดพิจารณาดังตอไปนี้ 
 ขอ  ๑. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณจํานวน……………………….บาท (……………………………………………)  
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้(ช้ีแจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด)………………………………………
 ขอ  ๒. ในเวลานี้ ขาพเจาเปนขาราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง……………………………………………
สังกัดหรือโรงเรียน………………………………………………… อําเภอ…………………………………… จังหวัดนราธิวาส  
ไดรับเงินเดือน หรือคาจางประจํา…………………… บาท และเงินประจําตําแหนง หรือเงินวิทยฐานะ............................บาท
 ขอ  ๓. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ รวม…………………หุน เปนเงิน……………………………………บาท 
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา………………………บาท 
 ขอ  ๔. ในการกูเงินคร้ังนี้ ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปนี้ คือ :- 

   เงินคาหุนท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีจะมีตอไปในภายหนา     

   เงินฝากท่ีมีอยูในปจจุบัน และท่ีจะมีตอไปในภายหนา     
 ขอ  ๕. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน งวดละ………………บาท พรอมดวย
ดอกเบ้ียเปนจํานวน……………งวด  
 ขอ ๖. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูเงินกูพิเศษเพื่อการเอนกประสงคใหไวตอสหกรณตามแบบท่ี
สหกรณกําหนดไว 
 ขอ  ๗. (เฉพาะในกรณีท่ีผูขอกูมีคูสมรส) ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับอนุญาตจากคูสมรส ซ่ึงพรอมท่ีจะ
ทําคําอนุญาตใหไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูนี้ดวย 
 

 
ลงชื่อ ………….…………………………… ผูขอกู 

 

รับท่ี ……..…..… / …….……. 
วันท่ี ….…. /……….. /…..…... 

 

หนังสือกูท่ี ……………./………… 
วันท่ี ….…… / ….…… / ..…..…… 



 
- ๒ - 

                 
บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 

 
           วันท่ี …………………………………… 

 
   ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็นและตามท่ีไดสอบถามแลว ผูขอกูไมไดทําเร่ืองขอลาออกจากราชการ
หรืองานประจํา หรือไดรับคําส่ังยายจากราชการหรืองานประจํา หรือมีพฤติกรรมซ่ึงอาจถูกใหออกจากราชการหรืองาน
ประจํา  เห็นสมควรท่ีสหกรณจะใหกูเงินแกสมาชิกได 
   ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็นและตามท่ีไดสอบถามแลว เห็นวาไมสมควรที่สหกรณจะใหเงินกูแก
สมาชิก (ช้ีแจงเหตุผล)……………………………………………………………………………………………………………… 
 
    (ลายมือช่ือ)………………………………………ตําแหนง…………………………………………… 
 

       (………………………………………) 
 

(รายการตอไปนี้ เจาหนาท่ีของสหกรณกรอกเอง) 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูกู 
จํานวนเงินกู ………………………บาท 

ตนเงินกูคงเหลือ เงินไดรายเดือน 
(บาท) 

เงินคาหุน/เงินฝาก 
 (บาท) สามัญ  (บาท) เพื่อเหตุฉกุเฉนิ (บาท) รวม (บาท) 

จํากัดวงเงินกู 
(บาท) 

      
      

 

หมายเหตุ   (๑)  เคยผิดนดัการสงเงินงวดชําระหนี ้หรือ ขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม ………………………………… 

  (๒) ขอช้ีแจงอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………. 

 
  …………………………………. เจาหนาท่ี 

            …………/…………/……..…… 
 

บันทึกการวินิจฉัย 
 
เสนอ   คณะกรรมการดําเนนิการ  ในการประชุม   คร้ังท่ี ………… วันท่ี ………… /………………… / ………… 

ลงมต ิ  อนุมัติใหกูได …………………………. บาท 
 

        ………………………………………… เลขานุการ / ผูจัดการ 



ประทับ
ตรา 

 
 

หนังสือรับรองเงินเดือน 
 

ที่ ………………………… /…..……  ที่ทําการ……………………………………… 
  ……………………………………………….. 
 วันที่…………………………………………… 
เรียน    ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูนราธิวาส  จํากัด 
 หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวานาย/นาง/นางสาว…………………………………...................................
ตําแหนง…………….…………….………โรงเรียน………..……………….……สังกัด….…………………ไดรับเงินเดือน
ในอัตรา………….…บาท เงิน พ.ส.ร. .................. บาท และเงินวิทยฐานะ หรือเงินประจําตําแหนง………………บาท จริง   
และมีรายละเอียดการหักภาระผูกพัน ณ ที่จาย ดังนี้ 
ที่ รายการ จํานวนเงิน (บาท) 
1 ภาษ ี  
2 กบข. / กสจ.  
3 ชพค. / ชพส.  
4 ประกันชีวิต  
5 สวัสดิการเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส  
6 ธกส. (เงินกูแกไขปญหาหน้ีสินครู)  
7 ธนาคารออมสิน (เงินกูพัฒนาชีวิตครู)  
8 กบข. (เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห)  
9 ธนาคารออมสิน  
10 ธนาคารอาคารสงเคราะห  
11 ธนาคารกรุงไทย  
12 เงินกู ชพค.  
13 เงินกูวิทยฐานะ  
14 เงินคาหุนสหกรณ  
15 อื่นๆ (ระบุ).....................................................................  

รวมจาย  
ไดรับเงินเดือนสุทธ ิ  

 

 ใหไว ณ วันที่.............. เดือน………………………… พ.ศ. …………… 

 
               

       
                                                                       
 
หมายเหตุ       1. กรณีมีการขูด  ลบ  ขีดฆา  ใหผูรับรองเซ็นชื่อกํากับทุกแหง 
 2. กรณีตรวจสอบพบวา  ขอมูลไมเปนความจริง  สหกรณฯ  จะระงับการใหเงนิกูทุกประเภท 

(ลงช่ือ)                              ผูบังคับบัญชา 
        (...............................................) 
ตําแหนง.............................................. 

(ลงช่ือ)                               เจาหนาที่การเงิน 
        (...............................................) 
ตําแหนง.............................................. 


