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         เขียนท่ี..…………………………………………...  
        วนัท่ี……………………………………………… 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี  จ ากัด 
             ขา้พเจา้………………………………..………เลขทะเบียน……...…..เกิดวนัท่ี…..…เดือน…..…...…พ.ศ. …….….
อาย…ุ...ปี  เลขประจ าตวับตัรประชาชน.......................................  สถานภาพปัจจุบนั     โสด     สมรส      หยา่     หมา้ย  
ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญั  เพื่อพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัของสหกรณ์ฯ  ดงัน้ี 
   สามญัทัว่ไป    
   สามญัโครงการพิเศษ  เพือ่การศึกษาหรือด ารงชีพ  

จ านวน…………………..............….บาท  (…………………………...……………..………………………….……....…...)   
โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี  (ช้ีแจงเหตุผลแห่งการกูโ้ดยชดัเจน) ……………............................................................... 
            ขอ้ 2. ขณะน้ีขา้พเจา้ท างานในต าแหน่ง……........................……โรงเรียน/สังกดั………..………..………………….
อ าเภอ……..…….……. เงินเดือน….…….บาท  เงินประจ าต าแหน่ง..........................บาท  เงินค่าตอบแทน....................บาท 
เงินวิทยฐานะ......................บาท เงินค่าครองชีพ (ถา้มี)...................บาท รวม.....................บาท ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี…....….
หมู่ท่ี….....ถนน…………...…ต าบล………....…อ าเภอ……….……..จงัหวดั……………..…โทร. ……….…….…............ 
วนัเร่ิมปฏิบติัราชการ.......................................   มีสิทธ์ิไดรั้บเงินบ าเหน็จบ านาญ   ไม่มีสิทธ์ิไดรั้บเงินบ าเหน็จบ านาญ 
ขา้พเจา้    ไม่โอนยา้ยไปรับราชการต่างจงัหวดั    อยูใ่นระหวา่งการโอนยา้ยไปรับราชการต่างจงัหวดั 

            ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอเสนอช่ือสมาชิกเพ่ือค ้าประกนัเงินกูด้งัน้ี 
3.1  ช่ือ…………………..……….…เลขทะเบียน...………….…ต าแหน่ง..................................เงินไดร้ายเดือน…...............บาท 
อาย…ุ..….ปี  สถานภาพปัจจุบนั  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย (ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน)…...………………….……..…….. 
3.2  ช่ือ…………………..……….…เลขทะเบียน...………….…ต าแหน่ง..................................เงินไดร้ายเดือน…...............บาท 
อาย…ุ..….ปี  สถานภาพปัจจุบนั  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย (ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน) …...………………….……..…….. 
3.3  ช่ือ…………………..……….…เลขทะเบียน...………….…ต าแหน่ง..................................เงินไดร้ายเดือน…...............บาท 
อาย…ุ..….ปี  สถานภาพปัจจุบนั  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย (ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน) …...………………….……..…….. 
3.4  ช่ือ…………………..……….…เลขทะเบียน...………….…ต าแหน่ง..................................เงินไดร้ายเดือน…...............บาท 
อาย…ุ..….ปี  สถานภาพปัจจุบนั  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย (ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน) …...………………….……..…….. 
3.5.  ช่ือ…………………..……….…เลขทะเบียน...………….…ต าแหน่ง..................................เงินไดร้ายเดือน…...............บาท 
อาย…ุ..….ปี  สถานภาพปัจจุบนั  โสด   สมรส   หยา่   หมา้ย (ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน) …...………………….……..…….. 
            ขอ้ 4. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัให้ไวต้่อสหกรณ์ ฯ  ตามแบบท่ีสหกรณ์ ฯ ก าหนด 
 ขอ้ 5. ในการขอกูค้ร้ังน้ี คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้าม)ี ได้ตกลงที่จะท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานแนบไว้กับค าขอกู้นี ้
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ขอส่งคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน งวดละ..................บาท  เป็นจ านวน.............งวด  โดยขอส่ง  
                        แบบสหกรณ์  ตน้เงินคงท่ี (พร้อมดอกเบ้ีย)             แบบธนาคาร เงินรวมคงท่ี (ตน้เงินรวมดอกเบ้ีย)      
 
             ลงช่ือ……………………………………ผูข้อกู ้
              (……………………………………) 

รับท่ี……………………… 
วนัท่ี….../…..………/….… 

หนงัสือกู ้ ท่ี………………../…………. 
วนัท่ี............/................……/…...……… 

(พลิกด้านหลัง) 

กรุณาแนบสลิปเงินเดือน 
(สลิปเงินเดือนรับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชา) 



 ขอ้ 7. ขา้พเจา้ยินยอมท าประกนัชีวิตกลุ่มโดยระบุให้สหกรณ์เป็นผูรั้บผลประโยชน์ ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด และยินยอมให้
สหกรณ์หกัเงินกูเ้ป็นเบ้ียประกนังวดแรก และหกัเงินปันผล – เฉล่ียคืน เป็นเบ้ียประกนัส าหรับงวดตอ่ไป 

           ขอ้ 8.  กรณีท่ีขา้พเจา้ไดโ้อนหรือยา้ยไปต่างจงัหวดัหรือไปรับราชการกบัหน่วยงานอื่น ท่ีไม่สามารถด าเนินการโอนสมาชิก
ระหว่างสหกรณ์ได ้ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์น าเงินปันผลและเงินเฉล่ียนคืนมาช าระหน้ีและดอกเบ้ียไดทุ้กปีจนกว่าจะมีการโอน
สมาชิกหรือมีการช าระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ 

ข้าพเจ้ามีรายการเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าพเจ้า    ดังนี ้

เงินเดือน 

รายการหักเงิน 

ภาษี กบข. ชพค. ชพส. สหกรณ์ การเคหะ ฯ 
พัฒนา 
ชีวิตครู ฯ 

ธนวัฏ 
(ด/บรายเดือน) 

ธนาคาร อ่ืน ๆ คงเหลือ 

            

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่เสนอมาทั้งหมดนีเ้ป็นความจริง 

ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบรายละเอียดเงินเดือน (สลิป) ของขา้พเจา้กบัหน่วยงานตน้สังกดัไดแ้ละตรวจสอบ
หน้ีสินของขา้พเจา้ท่ีมีอยูก่บับุคคลอ่ืน หรือนิติบุคคล หรือสถาบนัการเงินอ่ืนๆ ได ้

ขา้พเจา้    มีภาระหน้ีกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นๆ.......................................    ไม่มีภาระหน้ีกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ่ื์นๆ 
 

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการเกี่ยวกับเงินเดือน    ถูกต้องเป็นความจริง 
 

                                                                                        ลงช่ือ…………………………………………….เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
                                      (……………………………………………) 
 

บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

ข้าพเจ้าได้พจิารณาตามความรู้เห็นและตามท่ีได้สอบถามแล้ว   (เห็นสมควรท่ีสหกรณ์ฯ จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนี ้
หรือไม่)  ………………………………………………………………………………………………………………. 
  
                                                                                                         ลงช่ือ …………………….……….. ผูบ้งัคบับญัชา / หวัหนา้หน่วยงาน 

                                        (..…………………………….) 
                               วนัท่ี.............../........................./.............. 
 

 
        

บันทึกการวนิิจฉัย 
เสนอ             คณะกรรมการ เงินกู้ / ด าเนินการ   ในการประชุมคร้ังท่ี………..วนัท่ี…….……./………….…………./…………. 
มีมติดังนี ้      อนุมติัให้กู…้……………………………………..…….…………จ่ายเงินวนัท่ี………./…………………./……… 
 

 …………………………………เจา้หนา้ท่ี      ……..………………………...ผูจ้ดัการ
 ……/…………………./…..…              
  



หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้กู ้
(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้กู้มีคูส่มรส) 

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

 ข้าพเจ้า นาย, นาง, นางสาว………..……………….........................………...……………………...เป็นสามีหรือภรรยาของ
นาย, นาง, นางสาว………..………………...................ได้ยินยอมให้ นาย ,นาง,นางสาว...……………….………………… 
กู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เป็นเงินจำนวน...................................................... ..บาท 
(..................................................................................... .) คำยินยอมนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเงินกู้
สำหรับเงินกู้สามัญ ฉบับลงวันที่........................................................ 
 
    ...................................................สามี / ภรรยา 

    ...................................................ผู้กู้ 

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

หนังสือรับรองสถานภาพโสด 
 

ขอรับรองว่า นาย,นาง,นางสาว..............................................................สภานภาพโสดจริง 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้บังคับบัญชา 

                        (...................................................) 
................................................................................................................................................................................ 
โปรดแจ้งความประสงค ์

1.  หนังสือยนิยอมการถอนเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ (รหัส 012) 
       นำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  รหัส 088 - ...................................... ของขา้พเจ้า 

            ได้ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ีสหกรณ์กำหนด 

   ลงช่ือ...................................................ผูย้ินยอม/ผู้กู้ 

         (..................................................) 
2.  การขอรับเงินกู้ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เลขที่บัญชี 088 - ...................................... 

       ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี.......................................................  เลขที่บัญชี....................................................... 

                      (แนบสำเนาหน้าสมุด ธนาคารกรุงไทย) 


