
~ 1 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด /สินเช่ือ 

 

 
 

 
ค าขอกู้เงินเพื่อช าระเงิน 

เกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิก 
 

ข้อมูลทั่วไป                                                                                วันยื่นค าร้อง วันท่ี……………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….…… 
ช่ือ…….…………………..….……………..……….…..……สมาชิกเลขท่ี….......................หน่วย…………….…........………..ต าแหน่งปัจจุบัน………………………………..  
สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….……………อ าเภอ………….…………..……..………จังหวัดเลย  เงินเดือน……………….………...………….บาท   
อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่…….…….….….หมู่ที่…….….......ถนน………………….….…....….ต าบล…………………….………....…….อ าเภอ……………………………..
จังหวัด………….….…………..………..รหัสไปรษณีย์…………….…....…..โทรศัพท์ท่ีท างาน……………….………..…………… มือถือ………….……..…….…………….….
ID LINE.....................................เกิดเมื่อวันที่…..…….…เดือน………….…..…..พ.ศ……………....ปัจจุบันอายุ…..…....…...ปี..…........…เดือน   

 รายการขอกู้  1. ขออนุมัติวงเงินกูไ้ม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เหตุผลเพื่อ ช าระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิกดังรายละเอยีด 
ดังต่อไปนี ้

1.1 ค่าเบ้ียประกัน        
 ประกันสินเชื่อ          ประกันอัคคีภัย จ านวนเงิน  บาท 

 รวมท้ังสิ้น  บาท 
1.2 ค่าสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้าสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด (สสอ.ครูเลย) 

 ส าหรับตนเอง    จ านวน                        บาท     ส าหรับคูส่มรส                                      บาท 
 ส าหรับบตุร  ...... คน จ านวน                  บาท                        รวมทั้งสิ้น                                      บาท 

  1.3 ค่าสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้าสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จ ากัด (สสอค.) 
 ส าหรับตนเอง    จ านวน                        บาท     ส าหรับคูส่มรส                                      บาท 
 ส าหรับบตุร  ...... คน จ านวน                  บาท                        รวมทั้งสิ้น                                      บาท 

1.4 ค่าสงเคราะห์ศพรับล่วงหน้าสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย  จ ากัด(สส.ชสอ.) 
 ส าหรับตนเอง    จ านวน                        บาท     ส าหรับคูส่มรส                                      บาท 
 ส าหรับบตุร  ...... คน จ านวน                  บาท                        รวมทั้งสิ้น                                      บาท 

              **หมายเหตุ ข้อ 1.2 , 1.3 , 1.4 ส าหรับสมาชิกที่มีเงนิปันผล-เฉลี่ยคืน ไม่พอช าระค่าฌาปนกิจรายป ี
          2. การรับเงินกู้นี้ผู้กู้สามารถรับเงินกู้ได้เท่ากับจ านวนเงินที่ต้องช าระค่าสวัสดิการของสมาชิก แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ        

โดยยินยอมให้ผู้ใหกู้้เพ่ิมหนี้ ท่ีผู้กู้เปิดวงเงินกู้ไว้แล้ว และเมื่อใดที่ผู้กู้ได้รับเงินกู้ออกไปถือว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้แล้ว และให้ถือว่ายอดเงิน 
ที่ผู้กู้รับออกไปนั้น เป็นยอดหนี้ทีผู้่ให้กู้ได้น ามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราท่ีก าหนดไว้ 

          3. ผู้กู้ ตกลงว่าจะขอส่งช าระหนี้ เป็นงวดรายเดือน ๆ ละเท่ากัน จ านวน   12 งวด(อัตรา 10,000 ต่อ 870 บาท/เดือน)    
 24 งวด(อัตรา 10,000 ต่อ 450 บาท/เดือน)    36 งวด(อัตรา 10,000 ต่อ 310 บาท/เดือน)   อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ
สหกรณ์  ณ  วันที่ท าสัญญา  โดยสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการปรับ  เพ่ิม / ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
เสนอผู้ค้ าประกัน (50,000 บาท ต่อผู้ค้ าประกัน 1 คน) รายชื่อดังนี้ 

ที ่ ช่ือ-สกุล สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน 
1.       
2.        

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
    ควรอนุมัติให้กู้        ควรชะลอไว้ก่อน 

  

(ลงชือ่)....................................................... 
(...................................................................) 

ต าแหน่ง..................................................................... 

   ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ แนวปฏิบัติ  และประกาศ  
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา  และการอนุมัติ
เงินกู้คร้ังนี้ทุกประการ 
                                             
                       (ลงชื่อ)…………………...…………………….ผู้ขอกู ้
                          (…………………………………………………….) 

   

วันที่รับเรื่อง____________________________ 

หนังสือสัญญากู้ที ่ชพส …..………./………………….. 

วันที่………………………………………………………............... 



~ 2 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด /สินเช่ือ 

 

                                                                                                                       
 
 

 
 

หนังสือยินยอมของคู่สมรส 
ท าที…่…………...............……………………………… 

 

 วันที…่…………เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 

 ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ...........................ปี    
บ้านเลขท่ี……….…...หมู่ที…่…..........บ้าน......................................ถนน…………..…..…........…ต าบล……..……..….….…....…..…….
อ าเภอ………..………….…….…….………จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์…..............….……….......…..
โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….……………...………มือถือ………….….………......................………….…. 
 ซึ่งเป็น   สามี   ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)............................................................ ......................
ขอท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้ เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

       การใดท่ีผู้กู้ ได้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือน
หนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

 

  (ลงชื่อ)…………………………...…..……………สามี/ภรรยา 
 (……..……………..……………………………) 
      ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนี้ร่วม 
 

 
 (ลงชื่อ)...................................................พยาน                     (ลงชื่อ).....................................................พยาน 
  (.................................................................)    (............................................................) 
 

                                                การรับรองสถานภาพของผู้กู้ 
 

1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา (ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม
เป็นลายมือชื่อจริง  โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมให้ข้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย  จ ากัดได้  หากเกิดความเสียหายอย่างใดข้ึน  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา   

 
2. กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้ค ายินยอม  เนื่องจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ  ดังนี้   โสด   หย่า   หม้าย 

  
 
 

       (ลงช่ือ)……………………….…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง 
     (…..…………………..………………………………) 

                                                                
 



~ 3 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด /สินเช่ือ 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                    หนังสือสัญญากู้เงินเพื่อช าระเงิน 
                                     เกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิก 
 

วันท่ี………เดือน…….…………………พ.ศ…………… 
 

        ข้าพเจ้า……………….……………………………………………………………….……………………….……….สมาชิกเลขท่ี…………………………..……………….……. 
 สังกัดหน่วย/โรงเรียน…………………………….…………..….…………… ต าบล………………..…….……...…..…….อ าเภอ………….…….………......……….จังหวัดเลย    
 ผู้กู้ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อ  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  เพื่อเป็นหลักฐานดังนี ้
        ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จ านวน…………….……..……..……บาท (……………………………..……….…………………………………………………...) 
และได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวไปในวันท าหนังสือกู้โดยถูกต้องแล้ว 
       ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันงวดละ…………….…..……………..….…….บาท จ านวน..……..…..……..งวด  
โดย ณ วันท าสัญญา สหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ………………ต่อป(ีสหกรณ์สงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า )  
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………..………….เป็นต้นไป  ข้าพเจ้ารับและยืนยันว่าจะส่งเงินงวดช าระหนี้ ภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรับงวดนั้น ๆ  
       ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน าเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในค าขอกู้  คือ   เพื่อ………………………………………………………………… 
       ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ ที่พึงได้รับตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บในแต่ละ
เดือนเพื่อช าระหนี้  หุ้น  และหรือเงินอ่ืนใด  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน  และยินยอมให้หักผ่าน ธนาคารกรุงไทย สาขา .................................................. 
เลขท่ีบัญช.ี................................................................. 
        ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผดินัดช าระหนีไ้ม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ข้าพเจ้ามดีอกเบี้ยค้างช าระข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์ ฯ น าดอกเบี้ยค้างไป
รวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกู้นี้   
       ข้อ 6. ในกรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน
บ าเหน็จที่พึงได้รับเพื่อช าระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้า  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ หรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใดเมื่อหักช าระหนี้ 
ทางราชการแล้ว (ถ้าม)ี ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  เป็นอันดับแรก 
        ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  แนวปฏิบัติ และในกรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ หรือย้าย จะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้ทราบ  และท าการช าระหนี้สินท่ีมีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน  หากไม่ปฏิบัติตาม  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าความในข้อ 5 มาบังคับใช้ 
       ข้อ 8. ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดช าระหนี้ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินกู้ ที่ข้าพเจ้าได้รับน าไปหัก   
ช าระหนี้ดังกล่าวเต็มจ านวน 
        หนังสือกู้นี้ท าไว้  ณ  วันท่ีระบุข้างต้น  และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

     
 

(ลงชื่อ)……………………………………….…….…..ผู้กูแ้ละผู้รับเงิน (ลงชื่อ)……………………….………………..………คู่สมรสผู้กู้ให้ความยินยอม 

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

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

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

 

(ลงชื่อ)…………………………………………….……..…….ผู้ตรวจเอกสาร     (ลงชื่อ) …………...……………..………………………………ผู้จ่ายเงิน 
(…………..…….…………………………………….….) 
………….…/…………………/…….……..… 

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

 
 

(ลงช่ือ)...................................ผูจ้ัดการ/รองผู้จัดการ    (ลงช่ือ)..................................เลขานุการ  (ลงช่ือ).......................................ประธานกรรมการ 
 

 

หนังสือสัญญากู้ที ่ชพส …..………./………………….. 

วันที่………………………………………………………............... 



~ 4 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด /สินเช่ือ 

 

 

 

 

 

หนังสือสัญญาค้ าประกนักูเ้งินเพื่อสวัสดิการของสมาชิก 
 

วันที่..........เดือน............................พ.ศ.  ..................... 
 

    ข้อ  1 ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้ 
 

ที่ ชื่อ – สกุล  ผู้ค้ าประกัน สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ลายมือชื่อ ชื่อ - สกุล  คู่สมรสผู้ค้ าประกนั ลายมือชื่อ 
1       

2       
 

    ข้อ 2 ตามที่(ชื่อผู้กู้)…….……………………………………….………..……..………….…….ได้กู้เงินจ านวน............................................................ บาท
(.....................................................................................................................) จากสหกรณ์ตามหนังสือสัญญากู้สามญัเพื่อสวัสดิการของสมาชิก  
ที่ ชพส………../………………..เมื่อวันที…่………………………….....………………..….นั้น  ข้าพเจา้ยินยอมค้ าประกันอย่างไม่มีจ ากัด เพือ่หนี้สินเก่ียวกับ 
การกู้รายนี้ในส่วนที่เกินกว่าคา่หุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  
    ข้อ 3 ข้าพเจ้าไดท้ราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเร่ืองเกี่ยวกับการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ใน
หนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ขา้พเจ้ายอมค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนผันเวลา ส่งเงนิงวด
ช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเชน่นัน้เป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าดว้ย  ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงร่วมลงนาม ในบันทึกการ
ผ่อนเวลาดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 
    ข้อ 4 ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ไม่วา่กรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กู้มีดอกเบี้ยค้างช าระ  และสหกรณ์บอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบโดยชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  ข้าพเจ้ายังคงเพกิเฉยไม่ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าดอกเบี้ยค้างช าระไปรวมกับหนี้คงเหลือตาม 
สัญญาแห่งเงินกู้นี ้
    ข้อ 5 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่า การพ้นจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผู้กู้ยังไม่แล้วเสร็จไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ ย่อมไม่เป็นเหตุให้หลุด
พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ เวน้แต่ผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ าประกันรายอื่นมาแทน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้ว 
    ข้อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้หนว่ยงานต้นสงักัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักช าระหนี้ทางราชการแล้ว  
(ถ้ามี) ส่งให้สหกรณ์เป็นอันดับแรกหากเกิดกรณีตามข้อ 3 แห่งหนังสือสัญญาค้ าประกนัฉบบันี้ 
    ข้อ 7 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคบั ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณ์ทุกกรณีและในกรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ หรือ
ย้าย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว ้ณ วันที่ระบุขา้งตน้ และได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ต่อหน้าพยาน 
    ข้อ  8 ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดการช าระหนี้ทุกกรณี  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับไปหักช าระหนี้
ดังกล่าวเตม็จ านวน     
         ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ค้ าประกันกบัส าเนาบัตรผู้ค้ าประกันถูกต้อง 
 

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

 

(ลงชื่อ)…………………...………ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ  (ลงชื่อ)………..…….…..…….เลขานุการ  (ลงชื่อ)……….………….….………ประธานกรรมการ 
 
 

หนังสือสัญญากู้ที ่ชพส …..………./………………….. 

วันที่………………………………………………………............... 



~ 5 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด /สินเช่ือ 

 

 
 

 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
หนังสือยินยอมใหห้ักเงินค่าเบี้ยประกันรอจ่าย 

   ท าท่ี..................................................................... 

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

 ตามท่ีข้าพเจ้า............................................................ .......................................สมาชิกเลขท่ี............................................ 
สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…………………………………………..………….…………...………อ าเภอ..........................................จังหวัดเลย 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่……….…..……..หมู่ที่….………..….บ้าน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถนน.………………..……………….
ต าบล…………….…………..…….อ าเภอ...........................................จงัหวดั............................รหัสไปรษณีย์……………………………... 
ได้ท าสัญญาเงินกู้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  และได้ยื่นขอเอาประกันสินเชื่อคุ้มครองสัญญาเงินกู้  นั้น   ข้าพเจ้ามี
ความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  รับเงินค่าเบี ้ยประกันรอจ่ายไว้โดยข้าพเจ้ายินยอมช าระด้วยวิธี  
ดังต่อไปนี้ 

ช าระโดยเงินสด 

ช าระโดยหักจากเงินกู้ประเภท 

สามัญ 
      สามัญโครงการฯ 
      สวัสดิการกระแสรายวัน 
      พิเศษ 
      อ่ืน ๆ..................................................   

    ข้าพเจ้ารับทราบและยินยอมให้หักเงินค่าเบี้ยประกันรอจ่ายไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ตามประมาณการ
ที่ทางบริษัทประกันก าหนดไว้  หากจ านวนเงินที่หักรอจ่ายไว้ไม่ครบตามจ านวนที่บริษัทประกันเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมช าระ
ส่วนต่างที่ขาด  หากเงินที่หักรอจ่ายไว้เกิน  ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินไปช าระหนี้  และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่าการคุ้มครองจาก
บริษัทประกันยังไม่มีผลบังคับ  จนกว่าจะได้รับกรมธรรม์จากบริษัทประกัน   
 

 (ลงชื่อ)..............................................ผู้กู ้            (ลงชื่อ)..............................................คู่สมรสผู้กู ้
  (..........................................................)     (..........................................................) 

(ลงชื่อ)..............................................พยาน   (ลงชื่อ)..............................................พยาน 
  (...........................................................)     (...........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 6 ~    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ำกัด /สินเช่ือ 

 

 

 
 

 

 

 

     1. ส าเนาบัตรของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ท่ีมีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น  
        *โดยจะต้องเป็นบัตรข้าราชการหรือบัตรปรจ าตัวประจ าตัวประชาชน ซึ่งยังไม่หมดอายุนับถึงวันท่ีรับเงินกู้  
     2. ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และผู้ค้ าประกัน ท่ีมีลายมือชื่อเจ้าตัวลงนามรับรอง ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
     3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจ่าย  3  เดือน ของผู้กู้  

3.1 สมาชกิสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินหน่วยงานต้นสังกดั  กรณีรับรอง
ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด 

3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3  ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด 
ลงนามเอกสาร  ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือน  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 

    3.3 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย  หักเงินเพื่อช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  
(บัญชีเงินเดือนเท่านั้น) 

 
       ***เอกสารทุกหน้าอ่านออกชัดเจน  ห้ามขูดลบ ขีดฆ่าหรือใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด 
       ***ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 

 กรอกข้อมูลในเอกสารค าขอกู้ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 
 ตรวจลายมือชือ่ผู้ค้ าใหต้รงกับเอกสารประกอบค าขอกู้  (เซ็นให้เหมอืนกันทุกหน้า) 
 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง ในวันที่ย่ืนค าขอกู้  

 

 
 

 

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
 

วงเงินกู้ งวดส่ง วงเงินกู้ งวดส่ง วงเงินกู้ งวดส่ง
10,000     870     10,000      450      10,000      310      
20,000     1,730   20,000      890      20,000      610      
30,000     2,590   30,000      1,330   30,000      920      
40,000     3,450   40,000      1,780   40,000      1,220   
50,000     4,310   50,000      2,220   50,000      1,530   
60,000     5,170   60,000      2,660   60,000      1,830   
70,000     6,030   70,000      3,110   70,000      2,130   
80,000     6,890   80,000      3,550   80,000     2,440   
90,000     7,750   90,000      3,990   90,000      2,740   

100,000    8,610   100,000    4,440   100,000    3,050   

 ตารางช าระเงินกู้สวสัดิการเพ่ือช าระเงินเก่ียวกับสวสัดิการสมาชิก 2565

หมายเหตุ  งวดสุดทา้ยช าระหน้ีทัง้หมด

12 งวด 24 งวด 36 งวด


