
 

เขียนที่……………………………………………….………………. 
       วันที่………………………………………………………………………… 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า................................................. .................................อาย.ุ...............ป ีสมาชิกเลขทะเบียนที่.............................. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน .......................................................... รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ ง
..................................................สังกัดหน่วยบริการ............................................. เบอร์โทรศัพท์................................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขท่ี...........หมู่ที่........ถนน/ซอย.............ต าบล................... อ าเภอ................... จังหวัด....... ................ ผู้ยื่นค าขอกู ้
สถานภาพ  โสด  สมรส  หย่า  หม้าย คู่สมรส(ถ้ามี) ชื่อ.............................................................อายุ............ป ี
 ขอเสนอค าขอกู้เงินโครงการให้เงินกู้สามัญสวัสดิการแกส่มาชิก พ.ศ. 2561 (สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในสาย
อาชีพ) เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญโครงการสวัสดิการแก่สมาชิก พ.ศ. 2561 (สินเชื่อเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้า 
ในสายอาชีพ)    เป็นเงินจ านวน...............................บาท  (.......................................................................................................)
โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินครั้งนี้ เพ่ือน าเงินกู้ไป  ใช้จ่ายในครอบครัวและส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ หรือ
...................................  และข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย หรือศาลมีค าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด 
หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย (หากสหกรณ์ฯตรวจสอบพบภายหลังว่าให้ข้อความอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษทางอาญา) 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน.............................บาท   เงินประจ าต าแหน่ง/เงินวิทยฐานะ ............................... บาท 
เงินค่าตอบแทน............................บาท   เริ่มบรรจุรับราชการ วันที่............../............../........ เกษียณอายุราชการ วันที่
.........../............/....... อายุราชการคงเหลือ (นับจากวันขอยื่นกู้จนถึงเกษียณอายุราชการ)  รวม .........วัน...........เดือน..............ป ี 
 ข้อ 3. เพ่ือเป็นการประกันการช าระหนี้ตามสัญญา ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีไว้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ของสัญญาอ่ืนแล้ว (ถ้ามี)     ข้าพเจ้าตกลงซื้อหุ้นเพิ่มอีก 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ตามสัญญาโครงการนี้   
   (2) บุคคลค้ าประกัน 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค ้ำประกัน  ( ผู้ค้ าประกันยินยอมผูกพันเข้าค้ าประกันตามค าขอกู้นี้ทุกประการ ) ลำยมือชื่อผู้ค ้ำประกัน 
 
ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..…….…. 
สังกัด.......................................................... ........................เบอร์โทรศัพท์........................................ 

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

 
ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..…….…. 
สังกัด....................................................... ...........................เบอร์โทรศัพท์........................................ 

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

 
ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..…….…. 
สังกัด.......................................................... ........................เบอร์โทรศัพท์........................................ 

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

           ในฐานะผู้ค้ าประกันได้รบัทราบขอ้ตกลง วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินและจ านวนวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย     วิธีการช าระเงิน ระยะเวลา
ในก่อหนี้ข้างต้นแล้วยินยอมผูกพันตนเข้าเป็นผู้ค้ าประกันด้วยแล้ว 

(3) ผลประโยชน์จากประกันชีวิตเพื่อประกันสินเชื่อแบบกลุ่มกับบริษัท เอไอเอ จ ากัด (แบบช าระเบี้ยประกันครั้งเดียว 
ทุนประกันลดลง) ตลอดอายุสัญญา กรณีระยะเวลาเอาประกันแบบ 10 ปีขึ้นไป สามารถน าเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้ไม่เกิน 100,000 บาท (ในปีภาษีนั้น)  ซึ่งข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ช าระเงินค่าเบี้ยประกันเอง และยินยอมให้สหกรณ์หักเบี้ยประกัน
จากวงเงินกู้  

 

ค้ำขอกู้เงินสำมัญโครงกำรสวัสดิกำรแก่สมำชิก พ.ศ. 2561 
สินเชื่อเพื่อส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำในสำยอำชีพ (สฐ.) 

หนังสือกู้ สฐ. ที่.................../2561 
วันท่ี............./................./........... 



(4) ผลประโยชน์จากประกันชีวิตกลุ่ม ที่ท าไว้กับสหกรณ์ที่คุ้มครองครอบคลุมถึงเงินกู้ประเภทนี้แล้ว ทุนประกันจ านวน 
500,000.-บาท ซึ่งข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ช าระเงินค่าเบี้ยประกันเอง และยินยอมให้สหกรณ์หักจากเงินกู้คราวละ 10 ปี ฝากไว้ในบัญชีออม
ทรัพย์เงินรอจ่ายประกันชีวิตของผู้กู้ 

ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้จากสหกรณ์   ข้าพเจ้าจะท าหนังสือสัญญากู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
ก าหนด      และข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมอยู่ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ทุกประการ 

ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่สหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้          
โดยข้าพเจ้าขอส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (แบบธนาคาร) งวดละ.................บาท  จ านวน..........งวด 

ข้อ 6. ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือสัญญากู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด โดยขอรับเงินกู้
โอนเงินกู้เข้าบัญชีสหกรณ์ของข้าพเจ้า ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM  หมายเลขบัญชี.............................................. 

ข้อ 7. ข้าพเจ้ามีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามที่สหกรณ์ก าหนด เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการรับ-จ่าย 
เงินเดือนและส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง มาพร้อมนี้แล้ว    

ข้อ 8. ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูล
เก่ียวกับสินเชื่อที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอ่ืนให้แก่สหกรณ์  ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
จะต้องเป็นข้อมูลเพื่อการให้สินเชื่อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างได้ 
        ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้ 

                                             (........................................................................) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
วันที…่……………………………………………………………………… 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว เห็นสมควรที่สหกรณ์ฯ จะให้เงินกู้แก่สมาชิกนี้ได้ และ
ขอรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว .............................................................................................................. . ปัจจุบันรับราชการ
ต าแหน่ง............................................ สังกัด/โรงเรียน........ .................................................อ าเภอ....................................... 
จังหวัดเชียงใหม่  ได้รับอัตราเงินเดือน........................................บาท   เงินประจ าต าแหน่ง/เงินวิทยฐานะ ................................ บาท 
เงินค่าตอบแทน............................บาท   เริ่มบรรจุรับราชการ วันที่ ..................................... . เกษียณอายุราชการ วันที่
.................................. อายุราชการคงเหลือ (นับจากวันขอยื่นกู้จนถึงเกษียณอายุราชการ)  รวม ....... ......วัน..............เดือน...............ปี  
ถ้าให้กู้แล้วจะหักเงินส่งต่อสหกรณ์ได้ 

 

(ลงชื่อ)………………..……………………………..…………………… 
 (…………………………..………………………………) 

  ต าแหน่ง……………………………………..………………… 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของหน่วยบริกำร 
วันที่………………………………….………… 

ข้าพเจ้าในฐานะ...................................................................หน่วยบริการ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ตามที่สหกรณ์มอบหมาย 
ได้ตรวจสอบข้อมูลในค าขอกู้และเอกสารประกอบค าขอกู้แล้ว   

  1. หลักฐาน การรับ-จ่าย เงินเดือน ย้อนหลัง  3  เดือน พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
  2. ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง  3  เดือน พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง 
  3. หน้าส าเนาสมุดคู่ฝากบัญชีสหกรณ์ของผู้กู้ ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM  ส าหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชี 
  4. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (MOU) (ถ้ามี) 

เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้กู้ทุกประการแล้ว     จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ  พิจารณาแล้ว
เห็นว่า     ให้กู้ได้  ไม่สมควรให้กู้เพราะ………………………… 
 

(ลงชื่อ)…………….…………………………….…….…หัวหน้าหน่วยบริการ/                                                    
(.......................................................................)ประธานหน่วย/ ผู้ประสานงาน                                             


