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ค าขอกูเ้งนิสามญัเพื่อการด ารงชีพ 

 เขยีนที ่................................................................ 
 วนัที ่................ เดอืน ................................ พ.ศ. .............................

เรยีน  คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
 ขอ้.1 ขา้พเจา้...................................... .............................. . สมาชิกเลขที่  ....................... . อายุ ............. .... ปี   

เลขประจ าตวัประชาชนเลขท ี..........................................................................................................ขอเสนอค าขอกูเ้งนิสามญัเพื่อการด ารงชีพจ านวน 

............................................ บาท ( ............................................................................................. )  ระยะเวลาผ่อนช าระ ................. งวด  
 ขอ้ 2. ในเวลานี้ขา้พเจา้เป็นขา้ราชการต าแหน่ง ............................................................... ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน .......................... บาท  
สงักดั/สถานทีท่  างาน ..................................................... ต าบล...................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ................... รหสัไปรษณีย.์...........  
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.............. 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนับา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์..................... 
หมายเลขโทรศพัท ์................................... สถานภาพ        โสด          สมรส  กรณีสมรส/ชื่อคู่สมรส .............................................................. 
 ขอ้ 3.        กูไ้ม่เกนิรอ้ยละ 90 ของทนุเรอืนหุน้ และ/หรอืเงนิฝาก 

  3.1 ขา้พเจา้มทีนุเรอืนหุน้ทีม่อียู่ในสหกรณ ์ฯ  ณ  วนัที ่.............................. จ านวนหุน้ ................................ เป็นเงนิจ านวน 

.................................. บาท ( ....................................................................................................................... )  
  3.2 ขา้พเจา้มเีงนิฝากอยู่ในสหกรณฯ์ บญัชเีลขที.่..................................... จ านวนเงนิฝาก...................................................บาท 

(....................................................................................................................... ) 
 ขอ้ 4.        ขา้พเจา้ขอเสนอบคุคลค ้าประกนัดงัน้ี 
1. ชื่อ(ผูค้ า้)................................................................ สมาชกิเลขที ่................. อายุ ........... ปี เลขประจ าตวัประชาชน .........................................
มเีงนิไดร้ายเดอืน ....................................... ต าแหน่ง ............................................ สงักดั .................................................................................... 
สงักดั/สถานทีท่  างาน ....................................................... ต าบล...................... อ าเภอ ........................ จงัหวดั ................ รหสัไปรษณีย ์............. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.............. 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนับา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์..................... 
หมายเลขโทรศพัท ์......................................... สถานภาพ       โสด          สมรส  กรณีสมรส/ชื่อคู่สมรส ........................................................... 
 

   ลงชื่อ ................................................................... ผูค้ า้ 
 

 

2. ชื่อ(ผูค้ า้)................................................................ สมาชกิเลขที ่................. อายุ ........... ปี เลขประจ าตวัประชาชน .........................................
มเีงนิไดร้ายเดอืน ....................................... ต าแหน่ง ............................................ สงักดั .................................................................................... 
สงักดั/สถานทีท่  างาน ....................................................... ต าบล...................... อ าเภอ ........................ จงัหวดั ................ รหสัไปรษณีย ์............. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.............. 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนับา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์..................... 
หมายเลขโทรศพัท ์......................................... สถานภาพ       โสด          สมรส  กรณีสมรส/ชื่อคู่สมรส .......................................................... 
 
 

   ลงชื่อ ................................................................... ผูค้ า้ 
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3. ชื่อ(ผูค้ า้)................................................................ สมาชกิเลขที ่................. อายุ ........... ปี เลขประจ าตวัประชาชน .........................................
มเีงนิไดร้ายเดอืน ....................................... ต าแหน่ง ............................................ สงักดั .................................................................................... 
สงักดั/สถานทีท่  างาน ....................................................... ต าบล...................... อ าเภอ ........................ จงัหวดั ................ รหสัไปรษณีย ์............. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.............. 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนับา้นเลขที ่...................หมู่ ......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์..................... 
หมายเลขโทรศพัท ์......................................... สถานภาพ       โสด          สมรส  กรณีสมรส/ชื่อคู่สมรส .......................................................... 
 

   ลงชื่อ ................................................................... ผูค้ า้ 
 

4. ชื่อ(ผูค้ า้)................................................................ สมาชกิเลขที ่................. อายุ ........... ปี เลขประจ าตวัประชาชน .........................................
มเีงนิไดร้ายเดอืน ....................................... ต าแหน่ง ............................................ สงักดั .................................................................................... 
สงักดั/สถานทีท่  างาน ....................................................... ต าบล...................... อ าเภอ ........................ จงัหวดั ................ รหสัไปรษณีย ์............. 
ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์.............. 
ทีอ่ยู่ปจัจบุนับา้นเลขที ่...................หมู ่......... ต าบล ....................... อ าเภอ ......................... จงัหวดั ....................... รหสัไปรษณีย ์..................... 
หมายเลขโทรศพัท ์......................................... สถานภาพ       โสด          สมรส  กรณีสมรส/ชื่อคู่สมรส .......................................................... 
 

    ลงชื่อ ................................................................... ผูค้ า้ 
 

 ขอ้ 4. ในการรบัเงนิกู ้ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสอืกูส้  าหรบัเงนิกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ ์ฯ ตามแบบทีส่หกรณ ์ฯ ก าหนด 
 ขอ้ 5. ในการกูค้ร ัง้นี้ คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้ม)ี ไดต้กลงทีจ่ะท าหนงัสอืยินยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 ลงชื่อ ................................................................ ผูข้อกู ้
 ( ................................................................ ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บนัทกึการพจิารณาของผูบ้งัคบับญัชา เอกสารประกอบการพจิารณาค าขอกู ้

ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาตามความรูเ้หน็และตามทีไ่ดส้อบถามแลว้  
ขอใหค้วามเหน็ดงันี้ 
1. ความมุง่หมายและเหตผุลแห่งเงนิกูซ้ึง่ชี้แจงไวใ้นค าขอกูน้ี้  
 เป็นความจรงิ ไมเ่ป็นความจรงิ 
2. ในเวลานี้ผูข้อกูม้พีฤตกิารณซ์ึง่อาจถกูออกจากงานประจ าหรอืไม่ 
 ม ี ไมม่ ี
3. ผูข้อกูม้หีนี้สนิภายนอกสหกรณ์ ฯ เป็นจ านวนมากหรอืไม่ 
 ม ี ไมม่ ี
 ลงชื่อ  
      ( ) 
              ต าแหน่ง  
หมายเหต ุ: ผบ.พนั หรอืเทยีบเทา่ 

ผูกู้ ้  
1. สลปิเงนิเดอืนเดอืนลา่สุด (นกง.เซ็นรบัรอง) 

2. ส าเนาบญัช ีธนาคารทหารไทย หรือ กรุงไทย 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

4. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

ผูค้ ้า  
1. สลปิเงนิเดอืนเดอืนลา่สุด (นกง.เซน็รบัรอง) 

2. ส าเนาทะเบยีนบา้น 

3. ส าเนาบตัรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 

 


