
 
 
 

  คําขอเลขที่......................./............... 
เขียนที่................................................................... 

   วันที่................เดือน.............................................พ.ศ.................. 
 ข้าพเจ้า.................................................................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.............................. 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน............................................................ รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง.............................................
สังกัดหรือโรงเรียน..................................... ได้รับเงินเดือน....................................บาท  เงินวิทยะฐานะ/ค่าตอบแทน.............................บาท  
เบอร์โทรศัพท์.......................................................ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขที่............................หมู่ท่ี.....................ถนน/ซอย.................................... 
ตําบล...................................... อําเภอ...................................... จังหวัด.......................................... ผู้ย่ืนคําขอกู้ 
สถานภาพ โสด   สมรส   หย่า   หม้าย   คู่สมรส(ถ้ามี) ชื่อ...............................................................................อายุ...........ป ี
 ข้าพเจ้าขอกู้เงินและตกลงกู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อดํารงชีพในฐานะผู้กู้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด      ในฐานะผู้ให้กู้ 
โดยมีคําขอและตกลงทําสัญญาดังความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อดํารงชีพ  เป็นเงินจํานวน...............................................บาท
(.................................................................................)โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินครั้งนี้ เพื่อนําเงินกู้ไปใช้จ่ายในครอบครัวและ            
เพื่อการดํารงชีพ  และขอยืนยันว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลายหรือศาลมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย
(หากสหกรณ์ฯตรวจสอบพบภายหลังว่าให้ข้อความอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษทางอาญา) 
 ข้อ 2. เพื่อเป็นการประกันการชําระหนี้ตามสัญญา ข้าพเจ้าขอเสนอหลกัประกันเงินกู้ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) นอกจากค่าหุ้นซ่ึงข้าพเจ้ามีไว้เป็นหลักประกันการชําระหนี้ของสัญญาอื่นแล้ว(ถ้ามี)  ข้าพเจ้าตกลงซ้ือหุ้นเพิ่มอีก              
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ตามสัญญาโครงการนี้  (2) บุคคลค้ําประกัน 

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ําประกัน  ( ผู้ค้ําประกันยินยอมผูกพันเข้าค้ําประกันตามคําขอกู้นี้ทุกประการ ) ลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน 
 

ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ................ปีสมาชิกเลขทะเบียนที่…………..…….….. 
สังกัด..................................................................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................. 

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

กรณีใช้สิทธ์ิกู้เกิน 200,000 บาท ใช้บุคคลค้ําประกัน 2 คน 
ข้าพเจ้า..............................................................................อายุ................ปีสมาชิกเลขทะเบียนที่…………..…….….. 
สังกัด..................................................................................................เบอร์โทรศัพท์.............................................. 

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

ในฐานะผู้ค้ําประกันได้รับทราบข้อตกลง วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินและจํานวนวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย     วิธีการชําระเงิน ระยะเวลาในก่อหนี้ข้างต้นแล้วยินยอม
ผูกพันตนเข้าเป็นผู้ค้ําประกันด้วยแล้ว 
หมายเหตุ : ผู้ค้ําประกันต้องเป็นข้าราชการประจําหรือข้าราชการบํานาญ ส่วนพนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ค้ําประกันได้ จํานวน 1 คน ตอ่วงเงินกู ้
50,000 บาท  โดยมีสิทธิค้ําประกันตามสัญญานี้ได้ไม่เกิน 2 สญัญา  ซ่ึงเมื่อรวมกับการค้ําประกันในสัญญาอื่นตามหลักเกณฑ์ทุกหลักเกณฑ์แล้วต้องไม่เกิน 8 สัญญา  

 (3) ผลประโยชน์จากประกันชีวิตกลุ่ม ทุนประกันจํานวน 500,000.-บาท โดยหักจากเงินกู้คราวละ 2 ปี ซ่ึงข้าพเจ้า            
ตกลงเป็นผู้ชําระเงินค่าเบี้ยประกันเอง เว้นแต่มีการทําประกันชีวิตท่ีทําไว้กับสหกรณ์คุ้มครองครอบคลุมถึงเงินกู้ประเภทนี้แล้ว 

ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอเลือกส่งชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยท่ีสหกรณ์กําหนด ต้ังแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้ ดังนี้  
           3.1 ข้าพเจ้าขอส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่านั้น (แบบสหกรณ์)    งวดละ............................บาท  จํานวน................งวด 
            3.2 ข้าพเจ้าขอส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (แบบธนาคาร) งวดละ...............บาท  จํานวน........งวด 

ข้อ 4. ในการรับเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ทําหนังสือสัญญากู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด โดยขอรับเงินกู้โอน
เงินกู้เข้าบัญชีสหกรณ์ของข้าพเจ้า ออมทรัพย์ / ออมทรัพย์ ATM  หมายเลขบัญชี........................................................................ 

ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้จากสหกรณ์   ข้าพเจ้าจะทําหนังสือสัญญากู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กําหนด      
และขา้พเจ้าเข้าใจและยินยอมอยู่ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ทุกประการ 

ข้อ 6. ข้าพเจ้ามีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามที่สหกรณ์กําหนด เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์   ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการรับ-จ่าย 
เงินเดือน และ  สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง  3  เดือน พร้อมรับรองสําเนาด้วยตนเอง  มาพร้อมนี้แล้ว   (กรณี
พนักงานราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยแนบสําเนาสัญญาจ้าง / สมาชิกสังกัดสถานศึกษาสังกัดองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เชียงใหม่ แนบสําเนาบัตรประจําตัวพนักงานของรัฐและคําสั่งบรรจุแต่งตั้งเพื่อพิจารณาเงินกู้ด้วยทุกราย) 

ข้อ 7. ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า ท้ังที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับ
สินเชื่อที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอื่นให้แก่สหกรณ์  ซ่ึงการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็น
ข้อมูลเพื่อการให้สินเชื่อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างได ้

ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้ 
                                                       (........................................................................) 

 

คําขอกู้เงินสามัญ 
โครงการสินเชื่อเพื่อดํารงชีพ ประจําป ี2560 

(โครงการ 3) 

คําเตือน ผูกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนดไวในแบบคําขอกูน้ี ดวยลายมือตนเอง 
โดยถูกตองและครบถวน หามใชยาลบคําผิดทุกชนิดแกไขมิฉะนั้นสหกรณจะไมรับพิจารณา  
- หากพบขอผิดพลาดของขอมูล ชื่อ-สกุล, ที่อยู  กรุณาแจงใหพนักงานเพื่อดําเนินการแกไข
ในระบบฐานขอมูลใหถูกตอง 
เพื่อความเรียบรอยและรวดเร็ว *โปรดกรอกขอความใหเรียบรอยสมบูรณทุกชอง และกรณุา
แนบเอกสารในการขอกู ตามขอ 6 ใหครบถวน 



ความเห็นของพนักงาน  เห็นควรอนุมัติให้กู้ 
 

(ลงชื่อ)………………….…………………..…….…เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
..…..../…………….../…..………. 

บันทึกการวนิิจฉัย  ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้วันที่ ………..…/.….……………../.….  

มีมติอนุมัติให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน………………………………….……....บาท 
 

………………...………………………….….ประธานกรรมการ 
หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย 

 

เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุม คร้ัง………วันที่………/……../……..  
มีมติดังนี้     อนุมัติ   ไม่อนุมัติ 

   ……………………………………..…….ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ 

             
-2- 

บันทึกการพิจารณาให้ความเหน็ของผู้บังคับบัญชา 
วันที่…………………….………………………… 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว 
1.  ให้กู้ได้     ไม่สมควรให้กู้เพราะ………………………… 
2. ข้าพเจ้ารับทราบและรับรองว่ารายได้สุทธิสามารถนําไปผ่อนชําระเงินกู้แก่
สหกรณ์และจะหักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก 

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

บันทึกการพิจารณาให้ความเหน็ของหน่วยบริการ 
วันที่………………………………….………… 

ข้าพเจ้าในฐานะ......................................................หน่วยบริการ ซึ่งมี
อํานาจหน้าท่ีตามที่สหกรณ์มอบหมาย ได้ตรวจสอบข้อมูลในคําขอกู้และ
เอกสารประกอบคําขอกู้แล้ว  เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้กู้ 
ทุกประการแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญ  พิจารณาแล้วเห็นว่า   

 ให้กู้ได้  ไม่สมควรให้กู้เพราะ………………………… 
(ลงชื่อ)………………….…………….…….…หัวหน้าหน่วยบริการ/ประธานหน่วยบริการ      
(...........................................................................)ผู้ประสานงานหน่วยบริการ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายการต่อไปนี้ สําหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

จํากัดวงเงินกู้ 
(บาท) 

ค่าหุ้น เงินกู้คงเหลือ หนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
10%ของเงินกู ้ ปัจจุบัน ซื้อเพิ่ม สัญญาเงินกู้ เงินต้นคงเหลือ สถาบันการเงิน จํานวนเงิน 

        

        

        

อายุตัวสมาชิก รหัสหน่วย ประเภทสมาชิก ตําแหน่ง     

    รวมทั้งสิ้น    

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

การคํานวณเงนิได้รายเดือนคงเหลือ 
เงินได้รายเดือน :   

1.  เงินเดือน   บาท

2.  เงินประจําตําแหน่ง   บาท

3.  เงินค่าวิทยฐานะ/ค่าตอบแทน   บาท

    รวมเงินได้รายเดือน   บาท

หัก ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ   บาท

 ค่าหุ้นรายเดือน   บาท

 งวดชําระหนี้สินเชื่อดํารงชีพ   บาท

 งวดชําระหนี้อ่ืนสหกรณ์   บาท

    รวมค่าใช้จ่าย   บาท

 เงินได้รายเดือนคงเหลือ   บาท

เงินได้คงเหลือไม่น้อย  2,000.- บาท  

ประมาณเงินกู้คงเหลือหลงัจากหักค่าใช้จ่าย 
จํานวนเงินกู้  บาท 

หัก   ซื้อหุ้นเพิ่ม  บาท 

 หนี้คงค้างสามัญ(เดมิ)  บาท 

 หนี้ค้างอื่นๆ (สหกรณ์)  บาท 

 ประกันชีวิต  บาท 

คงเหลือ  บาท 

ปิดชําระหนี้สถาบันการเงินอื่น ...................................... บาท 

ลําดับที่ ชื่อผู้ค้ําประกัน ประเภทสมาชิก 

1.   

2.   

ผู้ขอกู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการในขณะยื่นกู้ ดังนี้ 
 สคช.  ฌคป.    สสอค.    สส.ชสอ.  กองทุนมั่นคง(Rate)......................... 

ประกันชีวิตกรมธรรม์ 
 กรมธรรม์ที่ 3      กรมธรรม์ที่ 6       กรมธรรม์ที่ 7        กรมธรรม์ที่ 8 

 

 กรมธรรม์ที่ 4   กรมธรรม์ที่ 41     กรมธรรม์ที่ 42       อ่ืนๆ................. 
               

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้หรือขาดส่งเงินหุ้นรายเดือน
หรือไม่………….. 
           (2) ข้อชี้แจงอื่นๆ………………………………………………………………… 
           (3) ปลดล็อค   ห้ามกู้   ห้ามค้ํา   งดกู้   อ่ืนๆ ........... 


