
 
 
               
  

      เขียนที่.......................................................... 
                                                     วนัที่................เดือน.............................................พ.ศ.......................... 

 ขา้พเจา้................................................................................................อาย.ุ...............ปี สมาชิกเลขทะเบียน................................ 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน............................................................ รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง...........................................
สังกดัหรือโรงเรียน.............................................สังกดัหน่วยบริการ.........................................ขา้พเจา้ไดร้ับเงินเดือน.......................บาท  
เงินวทิยะฐานะ/ค่าตอบแทน.......................บาท  หมายเลขโทรศพัท์......................................................ที่อยูปั่จจุบนัเลขที่..............................
หมู่ที่.............ถนน/ซอย........... ต าบล...................................... อ าเภอ...................................... จงัหวดั............................................................ 
ผูย้ืน่ค าขอกูม้สีถานภาพ  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย   คู่สมรส(ถา้มี) ช่ือ..................................................อาย.ุ................ปี 
 ขอเสนอค าขอกูเ้งินและตกลงกูเ้งินสามญัโครงการสินเช่ือเพื่อด ารงชีพ พ.ศ. 2565  เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  
ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ากดั  โปรดพจิารณาดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1 .  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู ้เงินและตกลงกู้เงินสามัญโครงการสินเช่ือเพื่อด ารงชีพ พ.ศ.  2 565    เป็นเงิน                    
จ านวน........................บาท (......................................................................)โดยมวีตัถุประสงค์ในการกูเ้งินครั้งน้ี เพือ่น าไปใชจ่้ายเป็นทุนใน
การด ารงชีพ  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ยนืยนัวา่ขา้พเจา้ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลายหรือศาลมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นบุคคล
ลม้ละลาย (หากสหกรณ์ฯตรวจสอบพบภายหลงัวา่ใหข้อ้ความอนัเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษทางอาญา)  
 ขอ้ 2. ถา้ขา้พเจา้ไดร้ับเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งช าระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบี้ย อตัราร้อยละ 5.70 ต่อปีหรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ ย
ตามที่สหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนที่ไดร้ับเงินกู ้โดยข้าพเจ้าขอส่งคืนต้นเงินกู ้รวมกับดอกเบี้ ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน(แบบธนาคาร)      
งวดละ.....................บาท จ านวน.............งวด  
 ขอ้ 3. เมื่อขา้พเจา้ไดร้ับอนุมตัิใหกู้จ้ากสหกรณ์  ขา้พเจา้จะท าหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัโครงการสินเช่ือเพือ่ด ารงชีพ พ.ศ. 2565  
ใหไ้วต้่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯก าหนด  และขา้พเจา้เขา้ใจและยนิยอมอยูภ่ายใตร้ะเบียบ หลกัเกณฑ์ของสหกรณ์ฯทุกประการ  
 ขอ้ 4. เพือ่เป็นการประกนัการช าระหน้ีตามสัญญา ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัเงินกูฉ้บบัน้ี เป็นบุคคลค ้าประกนั เพือ่ประกนั 
การช าระหน้ี เมื่อขา้พเจา้(ผูกู้)้ไม่ช าระหน้ี  ดงัต่อไปน้ี   

ข้อมูลเก่ียวกับผู้ค ้ำประกัน  ( ผูค้  ้ าประกนัยนิยอมผูกพนัเขา้ค ้ าประกนัตามค าขอกูน้ี้ทุกประการ ) ลำยมือช่ือผู้ค ้ำประกัน 

1.ขา้พเจา้...............................................................อาย.ุ...................ปี  เลขทะเบียนที่……….…............... 
ต าแหน่ง....................................สังกดั............................................ ...เบอร์โทรศพัท์.............................. ........... 
ในฐานะผูค้  ้ าประกนัไดร้ับทราบข้อตกลง วตัถุประสงค์ในการกู ้ยืมเงินและจ านวนวงเงินกู ้ อัตราดอกเบี้ ย               
วธีิการช าระเงินแลว้   ยนิยอมผูกพนัตนเขา้เป็นผูค้  ้ าประกนั 

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

2.ขา้พเจา้.............................................. .................อาย.ุ...................ปี  เลขทะเบียนที่……….…............... 
ต าแหน่ง....................................สังกดั...............................................เบอร์โทรศพัท์..................... .................... 
ในฐานะผูค้  ้ าประกนัไดร้ับทราบข้อตกลง วตัถุประสงค์ในการกู ้ยืมเงินและจ านวนวงเงินกู ้ อัตราดอกเบี้ ย               
วธีิการช าระเงินแลว้   ยนิยอมผูกพนัตนเขา้เป็นผูค้  ้ าประกนั 

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

3.ขา้พเจา้.............................................. .................อาย.ุ...................ปี  เลขทะเบียนที่……….…............... 
ต าแหน่ง....................................สังกดั...............................................เบอร์โทรศพัท์......................................... 
ในฐานะผูค้  ้ าประกนัไดร้ับทราบข้อตกลง วตัถุประสงค์ในการกู ้ยืมเงินและจ านวนวงเงินกู ้ อัตราดอกเบี้ ย               
วธีิการช าระเงินแลว้   ยนิยอมผูกพนัตนเขา้เป็นผูค้  ้ าประกนั 

 
.................................... 

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

เง่ือนไขกำรค ้ำประกัน : สมาชิก 1 คน สามารถค ้ าประกนัผูกู้ใ้นสัญญาน้ี ไดไ้ม่เกิน 2 สัญญา โดยผูค้  ้ าประกนัดงักล่าว ตอ้งมิใช่ผู ้ค ้ าประกัน
ในสัญญาเงินกูป้ระเภทใดประเภทหนึ่งของผูกู้ ้   ซ่ึงเมื่อรวมกบัการค ้ าประกนัในสัญญาอื่นตามหลกัเกณฑ์ทุกหลกัเกณฑ์แลว้ตอ้งไม่เกิน 
10  สัญญา  และคุณสมบติัของผูค้  ้ าประกนัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์เงินกูส้ามญัโครงการสินเช่ือเพือ่ด ารงชีพ พ.ศ. 2565  ก าหนด 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ โครงกำรสินเช่ือเพื่อด ำรงชีพ พ.ศ. 2565 
(ดช.) 
 

โครงการเงินกู้เร่ิม 15 ก.พ. 2565 
ส้ินสุดโครงการ 30 มิ.ย.2565 



-2- 
 
 ขอ้ 5. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้ขอรับเงินกูโ้ดยขอใหส้หกรณ์ฯโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีของขา้พเจา้  ดงัน้ี   (เลือกรับโอนเพยีง 1 ขอ้) 

 5.1 ขอโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั     หมายเลขบญัชี ................................................................... 
            (แนบส าเนาหน้าสมุดเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย) 

  5.2 ขอโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีเงินฝาก ATM สหกรณ์ของขา้พเจา้   หมายเลขบญัชี 001-8- ..................................................... 
 5.3 ขอโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยส์หกรณ์ของขา้พเจา้ หมายเลขบญัชี 001-0- ................................................... 

 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่มีเงินไดร้ายเดือนคงเหลือตามที่สหกรณ์ฯก าหนด  เพือ่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ฯ  ขา้พเจา้ไดแ้นบ 
หลกัฐานการรับ-จ่ายเงินเดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ยตนเองและผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่การเงิน  และไดแ้นบรายการเดินบญัชี
ธนาคารกรุงไทย (Statement) หรือ ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ที่เงินเดือนโอนเขา้ยอ้นหลงั 3 เดือน  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งด้วยตนเอง 

ลงช่ือ...................................................ผูข้อกู ้  
        (..................................................)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………                 
                

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
                                                                                          วนัที่..............................................................  

 ขา้พเจา้ในฐานะผูบ้งัคบับญัชาของผูข้อกู ้ไดพ้จิารณาตามความรู้เห็น และตามที่ไดส้อบถามสมาชิกผูข้อกูแ้ลว้  เห็นควร  
1.   ใหกู้ไ้ด ้

             ไม่สมควรใหกู้ ้ ดว้ยเหตุผล................................................................................................... ......................... 
2. ขา้พเจา้รับทราบและรับรองวา่รายไดสุ้ทธิของสมาชิกผูข้อกู ้สามารถน าไปผอ่นช าระเงินกูแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์

ครูเชียงใหม่ จ ากดั และหกัเงิน ณ ที่จ่ายใหส้หกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรก 
 

(ลงช่ือ).........................................................  
             (........................................................) 
     ต าแหน่ง.........................................................  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของหน่วยบริกำร 
                                                                                                             วนัที่..................................................... ........ 

 ขา้พเจา้...........................................................ในฐานะ...............................หน่วยบริการ.......... ............................................ 
       ซ่ึงมีอ านาจหนา้ที่ตามที่สหกรณ์ฯ มอบหมาย ไดต้รวจสอบขอ้มูลในค าขอกู ้และเอกสารประกอบค าขอกูแ้ลว้  

 หลกัฐานการรับ-จ่ายเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ยตนเอง และผูบ้งัคบับญัชาหรือ 
เจา้หนา้ที่การเงิน 

   รายการเดินบญัชีที่เงินเดือนโอนเขา้ (Statement) หรือ ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคาร ยอ้นหลงั 3 เดือน  
          พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งดว้ยตนเอง  
 เห็นวา่ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัเกณฑ์การใหกู้ทุ้กประการแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั  พจิาณาแลว้เห็นสมควรวา่ 
                                  ใหกู้ไ้ด ้
      ไม่สมควรใหกู้ ้ ดว้ยเหตุผล............................................... ........................................................... 
 

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



   หนังสือขอความอนุเคราะห� 

   และให�ความยินยอม 
 

 

เขียนที่……………………………………………………………….…….………………. 
        วันที่………………………………………………………..……  

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูเชียงใหม   จํากัด 
 ข"าพเจ"า..............................................................................................อายุ....................ป% สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................................  
เลขบัตรประจําตัวประชาชน................................................................................ สังกัดหน วยบริการ............................................................................. 
รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน ง................................................... สถานที่ทํางาน....................................................ที่อยู ป,จจุบัน(ติดต อได")
เลขที่.....................หมู ที่...............ถนน/ซอย..................................ตําบล.......................................................อําเภอ................................................... 
จังหวัด............................................... เบอร�โทรศัพท�..........................................................ได"ยื่นคําขอกู"เงินสหกรณ�ฯ ประเภท 
  � เงินกู"สามัญทั่วไป   � เงินกู"สามัญทุนเรือนหุ"น  � เงินกู"สามัญ ATM 
  � เงินกู"พิเศษ   � เงินกู"สามัญโครงการ............................................................................................. 
    โดยขอเสนอข"อมูลที่ข"าพเจ"าพึงมีสิทธิที่จะได"รับเงินสวัสดิการ เงินสงเคราะห� เงินค าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต             เพื่อให"
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�ครูเชียงใหม  จํากัด ใช"เป=นข"อมูลประกอบการพิจารณาการให"เงินกู" ดังต อไปน้ี 

� กองทุนเสริมสร"างความม่ันคงสหกรณ�ออมทรัพย�ครูเชียงใหม  จํากัด 
� สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สหกรณ�ออมทรัพย�ครูเชียงใหม  จํากัด (สคช.) 
� สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สหกรณ�ออม ทรัพย�ครูภาคเหนือ (สฌอน.) 
� สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สมาชิกชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�ครูไทย (สสอค.) 
� สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� สหกรณ�สมาชิกของชุมนุมสหกรณ�ออมทรัพย�แห งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
� สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�สมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย� (สส.สท.) 
� สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห� ครูประถมศึกษาเชียงใหม  (ฌคป.) 
� กรมธรรม�ที่ 3     � กรมธรรม�ที่ 4     � กรมธรรม�ที่ 6     � กรมธรรม�ที่ 7      
� กรมธรรม�ที่ 8     � กรมธรรม�ที่ 41   � กรมธรรม�ที่ 42  
� อ่ืนๆ...................................................................................................................................................................... 
ทั้งน้ีข"าพเจ"า ขอความอนุเคราะห�และยินยอมให"สหกรณ�ดําเนินการ ดังต อไปน้ี 

1. ดําเนินการนําเงินป,นผล และ/หรือ เงินเฉล่ียคืน(ถ"ามี)ที่ข"าพเจ"าพึงได"รับในแต ละป%บัญชี ไปชําระเงินสงเคราะห�ล วงหน"าประจําป%ของ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห�(สฌอน.), (สสอค.), (สส.ชสอ.), (สส.สท.)และ/หรือเงินค าเบี้ยประกันต อป%         ของบริษัทประกันสําหรับกรมธรรม�
ต างๆ ที่ค"างชําระ(ถ"ามี) 

ทั้งน้ี ขอความอนุเคราะห�ให"สหกรณ�ฯ เรียกหักเงินเงินค าเบี้ยประกันชีวิตกลุ มที่ข"าพเจ"าต"องชําระจากเงินได"รายเดือนด"วยเม่ือถึง
กําหนดเวลาเรียกเก็บ 

2. ดําเนินการนําเงินป,นผล และ/หรือ เ งินเฉ ล่ียคืน(ถ"ามี )ที่ข" าพเจ"าพึ งได"รับในแต ละป%บัญชีไปชําระหน้ีตามสัญญาเ งินกู"          
ทุกประเภทสัญญาที่ข"าพเจ"ามีต อสหกรณ�ในกรณีที่ข"าพเจ"าผิดนัดชําระหน้ีหรือชําระหน้ีไม ครบถ"วนตามสัญญา  

หนังสือขอความอนุเคราะห�และให"ความยินยอมฉบับน้ี ให"ถือเป=นส วนหน่ึงของสัญญาเงินกู"ดังกล าวข"างต"น 
 

    ลงช่ือ....................................................................ผู"ขอและให"ความยินยอม 
     (.................................................................) 

 
ลงช่ือ......................................................ประธานกรรมการหน วยบริการ/       ลงช่ือ......................................................พยาน 
(..............................................................)กรรมการหน วยบริการ/  (.............................................................) 
               ผู"ประสานงานหน วยบริการ(พยาน)             

หนงัสือฉบบันี� เป็นหนงัสือประกอบการพิจารณาการใหเ้งินกู ้ 
คาํเตือน  : ใหผู้กู้ก้รอกขอ้ความตามรายการที$กาํหนดไวใ้น

หนงัสือฉบบันี�  ใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริง   
ดว้ยลายมือของตนเอง พร้อมลงลายมือชื$อ 




