
 

เขียนท่ี………………………………………………………….…….………………. 
       วันท่ี……………………………………………………… 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................. 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน.......................................................................................... รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง
........................................สังกัดหรือโรงเรียน.................................................. ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน.....................................บาท  
เงินประจ าต าแหน่ง/เงินวิทยฐานะ .....................................................บาท เงินค่าตอบแทน...................................................บาท 
หมายเลขโทรศัพท์........................................ ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้)เลขท่ี...........หมู่ท่ี........ถนน/ซอย.............ต าบล.................... 
อ าเภอ........................ จังหวัด........................... ผู้ยื่นค าขอกู้มีสถานภาพโสด สมรส หย่า หม้าย คู่สมรส(ถ้ามี)
ช่ือ.................................................................อายุ................ป ี
 ขอเสนอค าขอกู้เงินและตกลงกู้เงินสามัญโครงการสินเช่ือเพื่อด ารงชีพ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้และตกลงกู้ยืมเงินสามัญโครงการสินเช่ือเพื่อด ารงชีพ พ.ศ. 2562  เป็นเงินจ านวน
......................................................บาท(...............................................................................) โดยมีวัตถุประสงค์ในการกู้เงินครั้งนี้ 
เพื่อน าเงินกู้ไป รวมหนี้คงค้างกับสหกรณ์และเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อการด ารงชีพ  ท้ังนี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่าง
ถูกฟ้องคดีล้มละลาย หรือศาลมีค าส่ังพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย (หากสหกรณ์ฯตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าให้ข้อความอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษทางอาญา) 
 ข้อ 2. เพื่อเป็นการประกันการช าระหนี้ตามสัญญา ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้ 
      (1) นอกจากค่าหุ้นรวมกับเงินฝากเพื่อประกันหนี้ซ่ึงข้าพเจ้ามีไว้เป็นหลักประกันการช าระหนี้ของสัญญาอ่ืนแล้ว(ถ้ามี)     
ข้าพเจ้าตกลงซ้ือหุ้นรวมกับเงินฝากเพื่อประกันหนี้เพิ่มอีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ตามสัญญาโครงการนี้   
      (2) บุคคลค้ าประกัน เพื่อประกันการช าระหนี้เมื่อข้าพเจ้า(ผู้กู้)ไม่ช าระหนี้ 
ข้อมูลเก่ียวกับผู้ค ้ำประกัน  ( ผู้ค้ าประกันยินยอมผูกพันเข้าค้ าประกันตามค าขอกู้นี้ทุกประการ ) ลำยมือชื่อผู้ค ้ำประกัน 

 

ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………..…….…. 

สังกัด............................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
.................................... 

(......................................) 
กรณีใช้สิทธ์ิกู้เกิน 300,000 บำท ใช้บุคคลค ้ำประกัน 2 คน 

ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…………..…….…. 

สังกัด............................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ 
.................................... 

(......................................) 
           ในฐานะผู้ค้ าประกันได้รับทราบข้อตกลง วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินและจ านวนวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย วธิีการช าระเงิน ระยะเวลา     
ในก่อหนี้ข้างต้นแล้วยินยอมผูกพันตนเข้าเป็นผู้ค้ าประกันด้วยแล้ว 
หมายเหตุ : ผู้ค ้ำประกันต้องเป็นข้ำรำชกำรประจ้ำหรือข้ำรำชกำรบ้ำนำญหรือลูกจ้ำงประจ้ำที่ไม่ซ ้ำสัญญำเดิม โดยมีสิทธิค ้ำประกันตำมสัญญำนี ได้ไม่เกิน 2 สัญญำ 

(3) ผลประโยชน์จากประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้ แบบหักเบ้ียประกันครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา ซ่ึงข้าพเจ้าตกลง    
เป็นผู้ช าระเงินค่าเบ้ียประกันเอง และยินยอมให้สหกรณ์หักเบ้ียประกันจากวงเงินกู้  เว้นแต่มีการท าประกันชีวิตท่ีท าไว้กับสหกรณ์
คุ้มครองครอบคลุมถึงเงินกู้ประเภทนี้แล้ว ผู้กู้จะถูกหักเบ้ียประกันล่วงหน้าจากยอดเงินกู้ตามอายุสัญญากู้ 

 

ค้ำขอกู้เงินสำมัญ 
โครงกำรสินเชื่อเพื่อด้ำรงชีพ พ.ศ. 2562 (ดช.) 

หนังสือกู้ ดช. ที่.................../2562 
วันที่............./................./........... 



ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้จากสหกรณ์ ข้าพเจ้าจะท าหนังสือสัญญากู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนดและข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมอยู่ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ทุกประการ 

ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งช าระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยท่ีสหกรณ์ก าหนด ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้          
โดยข้าพเจ้าขอส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (แบบธนาคาร) งวดละ.................บาท  จ านวน..........งวด 

ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือสัญญากู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด และ           
ขอรับเงินกู้โดยขอให้สหกรณ์โอนเงินกู้เข้าบัญชีของข้าพเจ้าท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ในบัญชีออมทรัพย์ /
บัญชอีอมทรัพย์ ATM เลขท่ีบัญชี..................................................................... 

ข้อ 6. ข้าพเจ้ามีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามท่ีสหกรณ์ก าหนด เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการ
รับ-จ่าย เงินเดือน และส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารท่ีเงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง  3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาด้วยตนเอง             
และผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีการเงินมาพร้อมนี้แล้ว    

ข้อ 7. ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจสอบข้อมูลของข้าพเจ้า ท้ังท่ีเป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือ
ข้อมูลเก่ียวกับสินเช่ือท่ีข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารออมสินหรือสถาบันการเงินอ่ืนให้แก่สหกรณ์  ซ่ึงการตรวจสอบและ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลเพื่อการให้สินเช่ือเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมท่ีให้ไว้แต่อย่างได้ 

 

        ลงช่ือ.................................................................ผู้ขอกู้ 
                                             (........................................................................) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
วันท่ี…………………………………………………… 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามท่ีได้สอบถามแล้ว  
1.  ให้กู้ได้   ไม่สมควรให้กู้ เพราะ................................................................................................... 
2. ข้าพเจ้ารับทราบและรับรองว่ารายได้สุทธิสามารถน าไปผ่อนช าระเงินกู้แก่สหกรณ์และหักเงิน ณ ท่ีจ่ายให้สหกรณ์

เป็นอันดับแรก 
(ลงช่ือ)………………..……………………………..……………… 

(…………………………..………………………………) 
  ต าแหน่ง………………………………………..………………… 

 

***บันทึกกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นของหน่วยบริกำร                                         วันที…่………………………..……………….………… 
ข้าพเจ้า....................................................................ในฐานะ..............................หน่วยบริการ ซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีสหกรณ์มอบหมาย 

ได้ตรวจสอบข้อมูลในค าขอกู้และเอกสารประกอบค าขอกู้แล้ว   
  1. หลักฐาน การรับ-จ่าย เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง และผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงิน 
  2. ส าเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 
  3. หน้าส าเนาสมุดคู่ฝากบัญชีสหกรณ์ของผู้กู้ ออมทรัพย์/ออมทรัพย์ ATM  ส าหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชี 
  4. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (MOU) 
เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้กู้ทุกประการแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ   
พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่า   ให้กู้ได้      ไม่สมควรให้กู้เพราะ…………………………………………………………………………………… 

 

(ลงช่ือ)…………….…………………………….…….…หัวหน้าหน่วยบริการ/                                                    
(.......................................................................)ประธานหนว่ย/ ผู้ประสานงาน                                            



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

 

      วันท่ี.................................................... 
 

เรื่อง   การตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน 
 

เรียน   ผู้จดัการธนาคารออมสิน สาขา ............................................................... 
 

 ข้าพเจ้า.................................................................................... อายุ.......................ปี ต าแหน่ง.......................................... 
สังกัด................................................................................................... เลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................  
เบอร์โทรศัพท์...........................................................  ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้และสถานะบัญชี      
ของข้าพเจ้าว่าปัจจุบันเป็นมีภาระหนี้สินกับธนาคารออมสินหรือไม่ เพื่อน าไปเป็นข้อมูลประกอบการยื่นกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ ากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน  จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

(.................................................) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- 
เรียน   ผู้จดัการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 
 

 ธนาคารออมสินสาขา/ส านัก.........................................................................................ได้ตรวจสอบข้อมู ลภาระหนี้ของ 
นาย / นาง / นางสาว ..................................................................................................  แล้ว ขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าว 
 (   ) ไม่มีภาระหนี ้
 (   ) มีภาระหนี้ ข้อมูล ณ วันท่ี ..............................................ยอดหนี้คงเหลือ................................ .......................บาท 
เงินงวดท่ีต้องผ่อนช าระรวมต่อเดือน..............................................บาท  ดอกเบ้ียค้างช าระ ...............................................บาท  
รับช าระหนี้แบบกลุ่มโดย.......................................................  
  (   ) ภาระหนี้ ดงักล่าว มีสถานะบัญชี     ปกติ    ปรับโครงสร้าง/พักช าระหนี้/อ่ืนๆ  ...........................
เดิมส่งผ่อนช าระรวมต่อเดือน .....................................บาท  ปรับเพิ่ม/ลด ....................................บาท ระยะเวลา .................. ปี 
ตั้งแต่วันท่ี...................เดือน...........................พ.ศ......................... ถึงวันท่ี...................เดือน...........................พ.ศ.........................  
 หมายเหตุ (เพิ่มเติม) : …………………………………………..……………………………………………………........................….………… 
 
 

            ลงช่ือ........................................................    

    ( .............................................................. )  ป ร ะ ทั บ ต ร ำ ข อ ง ธ น ำ ค ำ ร  
 ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/ส านัก....................................................  
                  .........../.........../........... 


