
 

 
ค ำขอและหนังสือกู้เงนิกู้สำมัญเพ่ือพฒันำคุณภำพชีวติ 

เขียนท่ี............................................................... 
วนัท่ี........................................................ 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี   จ  ากดั 

ขา้พเจา้........................................................... สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................. รับราชการหรือท างานประจ า
ในต าแหน่ง.................................................. บตัรประจ าตวัประชาชนเลขท่ี...................................................... สังกดั
(โรงเรียน) .......................................................... ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี................ หมู่ท่ี........... ถนน........................ 
ต าบล................... อ  าเภอ...................... จงัหวดั..................... โทรศพัท.์...................... รับเงินไดร้ายเดือนหรือค่าจา้ง 
เดือนละ........................ บาท     สถำนภำพ                  โสด                   สมรส                  หยา่                 คู่สมรสตาย 
ขอเสนอค าขอและหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ เพื่อเป็นหลกัฐานดงัน้ี 

ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินจากสหกรณ์ เป็นเงินจ านวน....................... บาท (........................................................) 

ขอ้ 2.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูด้งักล่าว  ขา้พเจา้ตกลงส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน งวดละ.................. บาท  
พร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ................ ต่อปี   รวมเป็นระยะเวลา.............งวด   เว้นแต่งวดสุดท้ำย   ทั้งน้ีตั้งแต่
งวดประจ าเดือน................................. เป็นตน้ไป   

ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากสหกรณ์ หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ตามจ านวนงวดช าระหน้ีตามขอ้ 2  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ 

ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ยินยอมให้ถือว่าในกรณีใด ๆ  ดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 14 ว่าดว้ยการควบคุม
หลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูใ้ห้ถือว่า เงินกู้น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที        
โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

ขอ้ 5.  ถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้
สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีให้เสร็จส้ิน
ตามท่ีกล่าวข้างต้น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข.  
เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้ง จะพึงจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้   
หกัเงินดงักล่าวน้ีส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้

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

 
 

 

 

 

 

 

 

บันทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 

(   )  สมควรใหกู้ ้           

(   )  ไม่สมควรใหกู้ ้ เน่ืองจาก.......................................................................    
                                                     

                                                   (ลงช่ือ)........................................................     ต าแหน่ง....................................................... 
                                                             (.........................................................)   โรงเรียน........................................................ 

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

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

หนงัสือกูท่ี้............./.......... 
วนัท่ี............./........../......... 
บญัชีเงินกูท่ี้...................... 
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(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์) 
จ านวนเงินกู.้................................. บาท 

เงินได ้   
รายเดือน 
(บาท) 

ทุนเรือนหุน้ 
(บาท) 

จ ากดัวงเงินกู ้
(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ (บาท) 
เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน 

สามญั 
สามญัเพื่อพฒันา 
คุณภาพชีวติ 

สามญัเพื่อ
สวสัดิการ สสอค. 

สามญัเพื่อ
สวสัดิการ สส.ชสอ.  

        

หมายเหตุ  (1)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่               เคย                  ไม่เคย 
(2)  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ..................................................................................... 

 (ลงช่ือ)............................. เจา้หนา้ท่ี 
 
บันทกึกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรเงินกู้ หรือ ผู้จัดกำร                                                                 
วนัท่ี......................................... 
เสนอ    คณะกรรมการด าเนินการ ในการประชุมคร้ังท่ี .........../.............  วนัท่ี..........................................  

มีมติ ดงัน้ี อนุมติั  ไม่อนุมติั เพราะ..................................................................   

....................................... เลขานุการคณะกรรมการเงินกู ้หรือ ผูจ้ดัการ 

 

ขา้พเจา้................................................................................. ไดรั้บเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
จ านวน........................... บาท (.......................................................) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี ......................... 

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

 

             จ่ำยเงินถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ)........................................ ผูจ่้ายเงิน 
วนัท่ี............................................ 

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 

เขียนท่ี......................................................................................... 
วนัท่ี................................................................ 

 ขา้พเจา้..................................................................... เป็นคู่สมรสของ.................................................................... ยนิยอมให้
กูเ้งินกูส้ามญัเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั   ตามหนงัสือสญัญากูข้า้งตน้น้ี 

                                                                                    (ลงช่ือ) .................................................... คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 

(ลงช่ือ) .................................................... พยาน (ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้)้ 
                                                          (.....................................................) 



 

 

 

การยืน่ขอกูเ้งินกูส้ามญัเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวิต 

 

หลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการใหกู้เ้งินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติ 

1. กูไ้ดไ้ม่เกิน 10 เท่าของเงินไดร้ายเดือน วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท สุดแต่จ านวนไหนนอ้ยกวา่ 
2. ส่งช าระไม่เกิน 60 งวด   

-  ผูกู้เ้ป็นขา้ราชการ ส่งไดอ้ายไุม่เกิน 60 ปี 
-  ผูกู้เ้ป็นขา้ราชการบ านาญ ส่งอายไุม่เกิน 75 ปี  
-  ผูกู้เ้ป็นลูกจา้งประจ า ส่งไดอ้ายไุม่เกิน 60 ปี  
-  ผูกู้เ้ป็นลูกจา้งประจ ารับบ าเหน็จรายเดือน ส่งไดอ้ายไุม่เกิน 65 ปี  

 

เอกสารประกอบผูกู้แ้ละคู่สมรส 
1. ส าเนาบตัรประจ าตวั คนละ 1 ฉบบั 
2. ส าเนาทะเบียนบา้น คนละ 1 ฉบบั 
3. เอกสารการเปล่ียนช่ือ - สกุล (ถา้มี)   
4. ส าเนาใบส าคญัการสมรส หรือส าเนาใบส าคญัการหยา่ หรือส าเนามรณบตัร   
5. สลิปเงินเดือน  

 
หมายเหตุ 

1. เอกสารทุกรายการตอ้งเป็นเอกสารท่ียงัไม่หมดอายุ 
2. ใหเ้จา้ของเอกสารลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั ดว้ยปากกาสีน ้าเงิน 

 

ติดต่อสอบถาม โทร. / Line ID  : 032338627 

 

 


