
 
 
               

 ค ำขอเลขท่ี......................./............... 
      เขียนท่ี.......................................................... 

                                                     วนัท่ี................เดือน.............................................พ.ศ.......................... 
 ขำ้พเจำ้................................................................................................อำย.ุ...............ปี สมำชิกเลขทะเบียนท่ี.............................. 
เลขบตัรประจ ำตวัประชำชน............................................................ รับรำชกำรหรือท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง...........................................
สงักดัหรือโรงเรียน.............................................สังกดัหน่วยบริกำร.........................................ขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินเดือน.......................บำท  
เงินวทิยะฐำนะ/ค่ำตอบแทน.......................บำท  หมำยเลขโทรศพัท.์.....................................................ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี..............................
หมู่ท่ี.............ถนน/ซอย........... ต ำบล...................................... อ ำเภอ...................................... จงัหวดั............................................................ 
ผูย้ืน่ค  ำขอกูมี้สถำนภำพ  โสด   สมรส   หยำ่   หมำ้ย   คู่สมรส(ถำ้มี) ช่ือ.......................................................................
อำย.ุ................ปี 
 ขอเสนอค ำขอกูเ้งินและตกลงกูเ้งินสำมญัโครงกำรสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือ 
ไวรัสโคโรน่ำ หรือ โควดิ 19   พ.ศ. 2563  เพ่ือใหค้ณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ำกดั  โปรดพิจำรณำดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้มีควำมประสงคข์อกูเ้งินและตกลงกูเ้งินสำมญัโครงกำรสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ หรือ โควดิ 19   พ.ศ. 2563   เป็นเงินจ ำนวน.....................บำท (......................................................................)
โดยมีวตัถุประสงคใ์นกำรกูเ้งินคร้ังน้ี เพื่อน ำไปใชจ่้ำยในครอบครัว  ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ยืนยนัวำ่ขำ้พเจำ้ไม่อยูร่ะหวำ่งถูกฟ้องคดีลม้ละลำยหรือ
ศำลมีค ำสัง่พิทกัษท์รัพยเ์ด็ดขำดหรือตกเป็นบุคคลลม้ละลำย (หำกสหกรณ์ฯตรวจสอบพบภำยหลงัวำ่ใหข้อ้ควำมอนัเป็นเทจ็   จะมีควำมผิด
ฐำนฉอ้โกงมีโทษทำงอำญำ) 
 ขอ้ 2. เพ่ือเป็นกำรประกนักำรช ำระหน้ีตำมสญัญำ ขำ้พเจำ้ขอเสนอหลกัประกนัเงินกูฉ้บบัน้ี เป็นบุคคลค ้ำประกนั เพ่ือประกนักำร
ช ำระหน้ี เม่ือขำ้พเจำ้(ผูกู้)้ไม่ช ำระหน้ี  ดงัต่อไปน้ี  

ข้อมูลเกีย่วกบัผู้ค ำ้ประกนั  ( ผูค้  ้ำประกนัยนิยอมผกูพนัเขำ้ค ้ำประกนัตำมค ำขอกูน้ี้ทุกประกำร ) ลำยมอืช่ือผู้ค ำ้ประกนั 
 

1.ขำ้พเจำ้...............................................................อำย.ุ...................ปี  เลขทะเบียนท่ี……….…............... 
ต ำแหน่ง....................................สังกดั...............................................เบอร์โทรศพัท.์........................................ 
ในฐำนะผูค้  ้ ำประกันได้รับทรำบขอ้ตกลง วตัถุประสงค์ในกำรกูย้ืมเงินและจ ำนวนวงเงินกู้ อตัรำดอกเบ้ีย               
วธีิกำรช ำระเงินแลว้   ยนิยอมผกูพนัตนเขำ้เป็นผูค้  ้ำประกนั 

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

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

หมำยเหตุ: ผูค้  ้ำประกนัตอ้งเป็นขำ้รำชกำรประจ ำหรือขำ้รำชกำรบ ำนำญหรือลูกจำ้งประจ ำหรือพนกังำนมหำวทิยำลยัท่ีมีสญัญำจ้ำงถึง 60ปี 
โดยมีสิทธิค ้ำประกนัตำมสญัญำน้ีไดไ้ม่เกิน 2 สญัญำ โดยสมำชิกผูค้  ้ำประกนัในสญัญำอ่ืนของสมำชิกผูข้อกู ้สำมำรถใชสิ้ทธ์ิค ้ำประกนัใน
สญัญำน้ีได ้ ซ่ึงเม่ือรวมกบักำรค ้ำประกนัในสญัญำอ่ืนตำมหลกัเกณฑทุ์กหลกัเกณฑแ์ลว้ตอ้งไม่เกิน 8 สญัญำ 

ขอ้ 3. เม่ือขำ้พเจำ้ไดรั้บอนุมติัใหกู้จ้ำกสหกรณ์  ขำ้พเจำ้จะท ำหนงัสือสญัญำกูเ้งินสำมญัโครงกำรฯ ใหไ้วต้่อสหกรณ์ตำมแบบ 
ท่ีสหกรณ์ก ำหนดและขำ้พเจำ้เขำ้ใจและยนิยอมอยูภ่ำยใตร้ะเบียบ  หลกัเกณฑข์องสหกรณ์ทุกประกำร 
 ขอ้ 4. ถำ้ขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกู ้ ขำ้พเจำ้ขอส่งช ำระหน้ีเงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนด ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ำยเงินกูใ้ห ้
โดยขำ้พเจำ้ขอส่งคืนตน้เงินกูร้วมกบัดอกเบ้ียเป็นงวดรำยเดือนเท่ำกนั (แบบธนำคำร) งวดละ......................บำท จ ำนวน.............งวด 
 ขอ้ 5. ในกำรรับเงินกู ้ขำ้พเจำ้จะไดท้ ำหนงัสือสญัญำกูเ้งินสำมญัโครงกำรฯ  ใหไ้วต้่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนดและ 
ขอรับเงินกูโ้ดยขอใหส้หกรณ์โอนเงินกูเ้ขำ้บญัชีของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ำกดั  

 5.1 ขอโอนเงินกูเ้ขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์ของขำ้พเจำ้ หมำยเลขบญัชี 001-0- .................................................. 
  5.2 ขอโอนเงินกูเ้ขำ้บญัชีเงินฝำก ATM สหกรณ์ของขำ้พเจำ้      หมำยเลขบญัชี 001-8- ................................................... 
 
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ โครงกำรสินเช่ือเพือ่ช่วยเหลอืสมำชิก 
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 
หรือ โควดิ 19    พ.ศ. 2563  (สค.) 



 
 ขอ้ 6. ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่มีเงินไดร้ำยเดือนคงเหลือตำมท่ีสหกรณ์ก ำหนด  เพ่ือเป็นไปตำมหลกัเกณฑฯ์  ขำ้พเจำ้ไดแ้นบ 
หลกัฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินเดือน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ยตนเองและผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  และไดแ้นบส ำเนำ 
สมุดเงินฝำกธนำคำรท่ีเงินเดือนโอนเขำ้ยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ยตนเอง 
 

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

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

                

บันทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคบับัญชำ 
                                                                                          วนัท่ี.............................................................. 

 ขำ้พเจำ้ในฐำนะผูบ้งัคบับญัชำของผูข้อกู ้ไดพิ้จำรณำตำมควำมรู้เห็น และตำมท่ีไดส้อบถำมสมำชิกผูข้อกูแ้ลว้  เห็นควร 
1.   ใหกู้ไ้ด ้

             ไม่สมควรใหกู้ ้ เพรำะ................................................................................................................................... 
           ................................................................................................................................... 

2. ขำ้พเจำ้รับทรำบและรับรองวำ่รำยไดสุ้ทธิของสมำชิกผูข้อกู ้สำมำรถน ำไปผอ่นช ำระเงินกูแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จ ำกดั และหกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยใหส้หกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรก 

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

             (........................................................) 
     ต ำแหน่ง......................................................... 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บันทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นของหน่วยบริกำร 
 

                                                                                                             วนัท่ี............................................................. 
 ขำ้พเจำ้...........................................................ในฐำนะ...............................หน่วยบริกำร...................................................... 
       ซ่ึงมีอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมท่ีสหกรณ์ฯ มอบหมำย ไดต้รวจสอบขอ้มูลในค ำขอกู ้และเอกสำรประกอบค ำขอกูแ้ลว้  

 หลกัฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินเดือนยอ้นหลงั 3 เดือน พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ยตนเอง และผูบ้งัคบับญัชำหรือ 
เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

   ส ำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรหรือรำยกำรเดินบญัชีท่ีเงินเดือนโอนเขำ้ (Statement) ยอ้นหลงั 3 เดือน  
          พร้อมรับรองส ำเนำถูกตอ้งดว้ยตนเอง  
 เห็นวำ่ถูกตอ้งครบถว้นตำมหลกัเกณฑก์ำรใหกู้ทุ้กประกำรแลว้  จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั  
       พิจำรณำแลว้เห็นสมควรวำ่                  ใหกู้ไ้ด ้
          ไม่สมควรใหกู้ ้ เพรำะ.......................................................................................................... 
 

(ลงช่ือ)......................................................... 
             (........................................................) 
     ต ำแหน่ง........................................................ 
 
 



  
 
 

เขียนที่………………………………………………………….…….………………. 

         วันที่……………………………………………………… 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ ากัด 
 

 ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ.............. ..ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................  

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................... รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.............................. 

สังกัดหน่วยบริการ........................................................................ เบอร์โทรศัพท์.............................................................................. 

ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้)เลขที่...........................หมู่ที่.......................ถนน/ซอย..................................ต าบล.........................................   

อ าเภอ................................................... จังหวดั...................................................  
มีความประสงค์ขอกู้เงินสหกรณ์ฯ ประเภท 

 เงินกู้สามัญท่ัวไป      เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น 

 เงินกู้สามัญ ATM     เงินกู้สามัญโครงการ....................................................  

 เงินกู้พิเศษ....................................................  

    ขอเสนอข้อมูลที่ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการ เงินสงเคราะห์ เงินค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต เพื่อให้
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้ 

 กองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด (สคช.) 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.) 

 กรมธรรม์ที ่3          

 กรมธรรม์ที่ 4         

 กรมธรรม์ที่ 6          

 กรมธรรม์ที่ 7          

 กรมธรรม์ที่ 8     

 กรมธรรม์ที่ 41      

  กรมธรรม์ที่ 42     

 อ่ืนๆ...................................................  
      ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้ 
 

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

หนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือประกอบการพิจารณาการใหเ้งินกู ้ 
ค าเตือน  : ใหผู้กู้ก้รอกขอ้ความตามรายการท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือฉบบัน้ี ใหถู้กตอ้งและครบถว้นตามความเป็นจริง   
ดว้ยลายมือของตนเอง พร้อมลงลายมือช่ือ 




