
                                                             
                                                  
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
 
 
 
 
 
 
 

เขียนที่.....................................................................                                     วันที่............................................................................. 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากัด 
  ข้าพเจ้า...................................................................................................เลขทะเบียน..............................อายุ.........................ปี 
บัตรประชาชนเลขที่ ............................................................ เป็น ข้าราชการ/บ านาญ ลูกจ้างประจ าต า      เงินเดือน.......................บาท
ต าแหนง่............................ สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน............................................................เขต..............................จังหวัด.....................
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า หม้าย   โทรศัพทท์ างาน..............................................มือถือ............................................... 
            ที่อยู่ปัจจุบันทีต่ิดต่อได้บ้านเลขที่......................หมู่ที่...............ซอย................................................ถนน..................................... 
ต าบล/แขวง......................................................อ าเภอ/เขต....................................................จังหวัด........................................................ 
ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี ้
 ข้อที่ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จ านวน...................................บาท(.............................................................................................)   
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตผุลแหง่การกู้โดยชดัเจน)............................................................................................... 
 ข้อที่ 2. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้ าประกัน / หลักประกัน ดังต่อไปนี้ คอื 

ที่ 
ชื่อ-ชื่อสกุล / หลักประกัน 
สังกัดโรงเรียน/หน่วยงำน 

อำยุ 
เลข 

ทะเบียน 
ต ำแหน่ง / สถำนภำพ 

เงินได้ 
รำยเดือน 

ลำยมือชื่อผู้ค  ำประกัน 

       

  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย 
          

  โสด สมรส   หย่า  หม้าย     
       

  โสด สมรส   หย่า  หม้าย     
       

  โสด สมรส   หย่า  หม้าย     
  

ข้อที่ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าสลิปเงินเดือนที่น ามาแสดงประกอบการกู้ครั้งน้ีไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่จ่ายเงินเดือนให้กับข้าพเจ้าได ้
ข้อที่ 4. ถ้าขา้พเจ้าได้รับเงินกู้ ขา้พเจ้าขอช าระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน โดยส่งเงินงวดละ.....................บาท เว้นแต่งวดสุดท้ายพรอ้มด้วยอัตรา    
          ดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ทีใ่ช้อยูใ่นขณะทีต่้องช าระหน้ีตามหนงัสอืสญัญากูเ้งินเป็นจ านวน.........................................งวด  
ข้อที่ 5. ถ้าขา้พเจ้าได้รับอนุมัติเงนิกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพยธ์นาคาร........................................................ 
          สาขา............................................เลขที่บัญชี.............................................ชื่อบัญชี..............................................................................    
          หักค่าธรรมเนียมการโอนใหห้ักจากเงินกู้ของขา้พเจ้า 
ข้อที่ 6. ในการรับเงินกู้ขา้พเจ้าจะได้ท าหนังสอืสญัญากู้เงินส าหรับเงินกู้สามญัใหไ้ว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
ข้อที่ 7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ความทีใ่ห้ไว้เป็นความจรงิทุกประการ 

 

ลงชื่อ......................................................................................ผู้ขอกู้ 

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

โอนเงินเข้าบัญชีวันที่............................ 
ลงช่ือ..................................................... 
 

หนังสือกู้ที…่................................/................. 
อนุมัติเงนิกู้จ านวน.....................................บาท 

ส่งคืน...............งวด งวดละ.............................. 

      1. ผู้ขอกู้กรอกข้อความในค าขอกู้ด้วยลายมือตนเอง พร้อมลงลายมือช่ือให้ถูกต้อง ครบถ้วน / กรณีมีคู่สมรส เซ็นยินยอมด้านหลังค าขอกู ้
      2. สลิปเงินเดือนฉบบัจรงิ พร้อมประทบัตราโรงเรียน และลายมือช่ือเจ้าหน้าที่การเงิน 

      3. ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ / ส าเนาทะเบียนบ้าน / ของผู้กู้ ผู้ค  าประกัน และคู่สมรส พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
      4. ส าเนาทะเบียนสมรส / หย่า / มรณบัตร / เปลี่ยนค าน าหน้านาม / เปลี่ยนช่ือ – สกุล ของผู้กู้ ผู้ค  าประกัน และคู่สมรส (ถ้าม)ี 

      5. ส าเนาหน้าสมุดคู่ฝากธนาคารกรุงไทย เอก
สา
รป
ระ
กอ
บค

 าข
อก
ู ้



 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส ำหรับเจำ้หน้ำทีส่หกรณ์กรอกเอง / รำยกำรเก่ียวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน 
เงินค่ำหุ้น 
(บำท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ ภำระค  ำประกันลูกหนี มปีญญหำ 

ชื่อ/จ ำนวนเงิน (บำท) 
รวม 

(บำท) ฉุกเฉิน(บำท) สำมัญ  (บำท) พิเศษ/โครงกำร /บำท 

      
 

 

 

ลงชื่อ................................................................................เจ้าหน้าที่วันที ่ ............../……………../……………………………………. 

ว/ด.                                                                                                                                                                                                                                                                                          
ป. 

ชื่อ – สกุล 

ผู้ค  ำประกันเดิม / หน่วย 

ชื่อ – สกุล 

ผู้ค  ำประกันใหม่ /
หน่วย 

เลขทะเบยีน 

ต ำแหน่ง 

สำเหตุที่เปลี่ยน ลำยมือชื่อ 

ผู้ค  ำประกันใหม ่

  
 

    
 
 

 
 

     
 
 

 

                                      ลงชื่อ................................................................................เจ้าหน้าที่ วันที-่---------/-------------/-------------- 
เสนอคณะกรรมกำรด ำเนินกำรรับทรำบ ในกำรประชมุครั งที่...............................เมื่อวันที่....................................................... 

                                             บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
                                                            (ยกเว้นกรณีกู้สำมัญใช้หุ้นเป็นหลักประกัน) 
                                                                                           วนัที่.............................................................................. 

1. ขอรับรองว่า ผู้ขอกู้ยังปฏิบัติราชการใน โรงเรียน / หนว่ยงานอยู่จริง และผู้ขอกู้เงินมีเงินได้คงเหลือพอท่ีจะช าระ หรอืไม่    
        มี   ไม่มี 

     2. ปัจจุบันนี้ผู้ขอกู้อยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือต้องโทษทางวินัยหรือจะลาออกจากงานประจ าหรือจะเข้าโครงการ
เกษียณอายุราชการก่อนก าหนด หรือไม่    มี   ไม่มี 
     3. เห็นสมควรท่ีสหกรณ์ จะให้เงินกู้แก่สมาชิกนี้   ได้  ไม่ได้ 
                              ลงชื่อ.................................................................ต าแหน่ง................................................... 
                                     (.............................................................) 
 

 
ค ำยินยอมของคู่สมรส  

                                                                         เขียนที่...................................................................................... 
                                                                                        วันที่.................................................................................... 
      ข้าพเจ้านาย/นาง....................................................ยินยอมให้....................................................ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา กู้เงินจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากัด ตามค าขอกู้เงินสามัญข้างต้น 

                                     ลงชื่อ..............................................................สามี/ภรรยา 
                                     ลงชื่อ..............................................................พยาน    
                                       (..................................................................)    
      ข้าพเจ้า...........................................................................................ขอรับรองว่า ไมม่ีคู่สมรสเน่ืองจาก(โสด/หย่า/คู่สมรสตาย) 
                                       ลงชื่อ.................................................................ผู้กู้      
 

พยานต้องเป็นหัวหน้าหน่วยงาน / 
หัวหน้าสถานศึกษา / ผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 


