
 

 

 

 

ค ำขอและหนังสือสัญญำกู้เงินเพ่ือกำรศึกษำ 

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

 
 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณอ์อมทรัพยเ์สมำกำฬสินธุ์ จ ำกัด 

 ข้าพเจ้า...........................................................................................................................................สมาชิกเลขที่ ........................................................ 
ต าแหน่ง...........................................................หน่วยงาน.............................................................................เบอร์โทรติดต่อ...................................ได้รับเงินได้ 
รายเดือน ........................................................................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงินเพ่ือการศึกษาดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์  จ านวน  ................................................................บาท (...................................................................................) 
เพ่ือจะน าไปใช้ในการศึกษา  โดยใช้บุคคลค้ าประกัน ดังน้ี 
ล าดับ ช่ือ เลขทีส่มาชิก เบอร์โทรศัพท ์ ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือช่ือ 

1       

 ข้อ  2.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นงวดรายเดือน  งวดละ  (ตัวอักษร)  ................................................................ 
พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  ..................................................................... ต่อปี  หรือเปล่ียนแปลงตามประกาศของสหกรณ์ ท้ังนี้ต้ังแต่ 
งวดประจ าเดือน  ...........................................................................................  เป็นต้นไป  รวม .................................................................. งวด 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้  (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย)  แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน 
ท่ีระบุไว้ส าหรับงวดนั้น ๆ 
 ข้อ  3.  เม่ือข้าพเจ้า  ได้รับเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ 
  3.1  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา   หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า     ท่ีได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ 
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า  ตามจ านวนงวดช าระหนี้ข้อ  2.  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ  
  3.2  ยอมให้ถือว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ ข้อ 15 ให้เงินกู้ท่ีขอกู้ไปจากสหกรณ์ฯ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย  
สิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้ 
  3.3  ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ า ตามข้อบังคับ ข้อ 36 จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ  
ทราบและจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จตามท่ีกล่าวข้างต้นเม่ือข้าพเจ้า 
ได้ลงชื่อ รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสมทบ บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  ในหลักฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงาน  
เจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบ้ียส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 

       ควำมคิดเห็นของผูบ้ังคับบญัชำผูกู้ ้      ลงช่ือ ..........................................................ผู้กู้ 
ขอรับรองว่าผู้กู้มีความจ าเป็นต้องขอกู้จริง                        (..........................................................) 
         ลงช่ือ ..........................................................คู่สมรส 
                  (..........................................................) 
ลงช่ือ.......................................................      ลงช่ือ ..........................................................พยาน 
        (.....................................................)                               (..........................................................) 
                       ผู้บังคับบัญชา                       ลงช่ือ ..........................................................พยาน 
                          (..........................................................) 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

รับที่...................................................................  
วันที่ .............../............................../....................  
เวลา ....................................................................  

หนังสือกู้ที่  ศ ..................................................... 
วันที่ .............../............................../....................  
บัญชีเงินกู้ที่   ศ....................................................  

ค ำเตือน   ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ใน 
แบบค าขอกู้นี้  โดยถกูต้อง และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ 
ไม่รับพิจารณา 



 
กำรรับรองเงินเดือน  ของผูบ้ังคับบญัชำ 

ได้ตรวจสอบรายละเอียดการเงินของ  นาย/นาง/น.ส. ................................................................................ .....ผู้กู้มรีายละเอียดดังน้ี 
1.  เงินเดือนคงเหลือกอ่นหักสหกรณ์ฯ ................................................... ........................  บาท 
2. หักหุ้นรายเดือน ........................................................................................................... บ าท 
3. หักหนี้สามัญ/ฉุกเฉิน/เงินฝากรายเดือน.......................................... .............................. บาท 
4. อื่น ๆ (ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย) ................................................................... บาท 

รวม ..................................................... .............................. บาท 
รวมเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ................................................................บาท 

     ลงช่ือ ....................................................................................  เจ้าหน้าที่การเงิน  
              (....................................................................................)  
พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนประกอบค ำขอกู้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รำยกำรต่อไปนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
จ ำนวนเงินกู้ ........................................................... บำท  

รำยได้รำยเดือน 
สิทธิในกำรกู้ 

(บำท) 
   อนุมัติให้กู้ได้ 

(บำท) สามัญ  (บาท) เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (บาท) รวม  (บาท) 
      

      

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

เห็นควร  ลงช่ือ ......................................................ผู้จัดการ 
อนุมัติ 

 

 ข้าพเจ้า ............................................................ .....................................................ผูกู้้  ได้รับเงินกู ้ จ านวน  ..........................................บาท 

(......................................................................................... ........................................)  เป็นการถูกต้องแล้ว  ณ  วันที่................../.............../............. ..... 

                            ลงช่ือ.....................................................................ผู้รบัเงิน  

 

 

 

 

 
 

 

 

 เอกสำรส ำหรับผูกู้ ้
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจ าตัวลูกจ้างง (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส) 
3.  ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  / ส าเนาใบมรณบัตร  (ถ้ามี) 
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน 

เอกสำรส ำหรับผู้ค้ ำประกัน 
1. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรประจ าตัวลูกจ้าง (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส) 
3. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  ส าเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี) 

     *โปรดเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทกุฉบับ  (ใหใ้ช้ปากกาน้ าเงินเท่าน้ัน)  และตรวจสอบว่าบัตรหมดอายหุรือยังต้องท าสัญญา 
ด้วยตนเอง  อย่าใช้เอกสารส าเนาทับส าเนา** 

 

 



 

 

 

 

ค ำขอและหนังสือสัญญำกู้เงินเพ่ือกำรศึกษำ 

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

 
 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณอ์อมทรัพยเ์สมำกำฬสินธุ์ จ ำกัด 

 ข้าพเจ้า..........................................................................................................................สมาชิกเลขที่ ........................................................ 
ต าแหน่ง...........................................................หน่วยงาน........................................................เบอร์โทรติดต่อ...................................ได้รับเงินได้ 
รายเดือน ........................................................................................บาท  ขอเสนอค าขอกู้เงินเพ่ือการศึกษาดังต่อไปน้ี 

ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์  จ านวน  ................................................................บาท (.....................................................................) 
เพ่ือจะน าไปใช้ในการศึกษา  โดยใช้บุคคลค้ าประกัน ดังน้ี 
ล าดับ ช่ือ เลขทีส่มาชิก เบอร์โทรศัพท ์ ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือช่ือ 

1       
2       

 ข้อ  2.  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้เพื่อการศึกษาเป็นงวดรายเดือน  งวดละ  (ตัวอักษร)  .................................... 
พร้อมด้วยดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  .............................. ต่อปี  หรือเปล่ียนแปลงตามประกาศของสหกรณ์ ท้ังนี้ต้ังแต่ 
งวดประจ าเดือน  ..........................................................  เป็นต้นไป  รวม ................................... ................. งวด 

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้  (รวมท้ังต้นเงินและดอกเบ้ีย)  แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันสิ้นเดือน  
ท่ีระบุไว้ส าหรับงวดนั้น ๆ 
 ข้อ  3.  เม่ือข้าพเจ้า  ได้รับเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ 
  3.1  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา   หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า     ท่ีได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ 
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า  ตามจ านวนงวดช าระหนี้ข้อ  2.  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ  
  3.2  ยอมให้ถือว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ ข้อ 15 ให้เงินกู้ท่ีขอกู้ไปจากสหกรณ์ฯ เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดย  
สิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบ้ียในทันที  โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว้  
  3.3  ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจ า ตามข้อบังคับ ข้อ 36 จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ  
ทราบและจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จตาม ท่ีกล่าวข้างต้นเม่ือข้าพเจ้า 
ได้ลงชื่อ รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสมทบ บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพ  หรือเงินอ่ืนใด  ในหลักฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงาน  
เจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบ้ียส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 

       ควำมคิดเห็นของผูบ้ังคับบญัชำผูกู้ ้      ลงช่ือ ..........................................................ผู้กู้ 
ขอรับรองว่าผู้กู้มีความจ าเป็นต้องขอกู้จริง                        (..........................................................) 
         ลงช่ือ ..........................................................คู่สมรส 
                  (..........................................................) 
ลงช่ือ.......................................................      ลงช่ือ ..........................................................พยาน 
        (.....................................................)                               (..........................................................) 
                       ผู้บังคับบัญชา                       ลงช่ือ ..........................................................พยาน 
                          (..........................................................) 
 
 

  
 
 
 
 
 

รับที่...................................................................  
วันที่ .............../............................../.................... 
เวลา ....................................................................  

หนังสือกู้ที่  ศ ..................................................... 
วันที่ .............../............................../....................  
บัญชีเงินกู้ที่   ศ....................................................  

ค ำเตือน   ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ใน 
แบบค าขอกู้นี้  โดยถกูต้อง และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ 
ไม่รับพิจารณา 



กำรรับรองเงินเดือน  ของผูบ้ังคับบญัชำ 
ได้ตรวจสอบรายละเอียดการเงินของ  นาย/นาง/น.ส. ................................................................................ .....ผู้กู้มรีายละเอียดดังน้ี 
5.  เงินเดือนคงเหลือกอ่นหักสหกรณ์ฯ ................................................... ........................  บาท 
6. หักหุ้นรายเดือน ........................................................................................................... บ าท 
7. หักหนี้สามัญ/ฉุกเฉิน/เงินฝากรายเดือน.............................................................. .......... บาท 
8. อื่น ๆ (ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย) ................................................................... บาท  

รวม ................................................................................... บาท  
รวมเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ................................................................บาท  

     ลงช่ือ ....................................................................................  เจ้าหน้าที่การเงิน  
              (........................................................ ............................) 
พร้อมนี้ข้ำพเจ้ำได้แนบหลักฐำนประกอบค ำขอกู้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รำยกำรต่อไปนี้  เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
จ ำนวนเงินกู้ ........................................................... บำท  

รำยได้รำยเดือน 
สิทธิในกำรกู้ 

(บำท) 
   อนุมัติให้กู้ได้ 

(บำท) สามัญ  (บาท) เพ่ือเหตุฉุกเฉิน (บาท) รวม  (บาท) 
      

      

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

เห็นควร  ลงช่ือ ......................................................ผู้จัดการ 
อนุมัติ 

 

 ข้าพเจ้า ............................................................ .....................................................ผูกู้้  ได้รับเงินกู ้ จ านวน  ..................................... .....บาท 

(.................................................................. ...............................................................)  เป็นการถูกต้องแล้ว  ณ  วันที่................../.............../..................  

                            ลงช่ือ.....................................................................ผู้รับเงิน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 เอกสำรส ำหรับผูกู้ ้
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจ าตัวลูกจ้างง (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้น (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส) 
3.  ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  / ส าเนาใบมรณบัตร  (ถ้ามี) 
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน 

เอกสำรส ำหรับผู้ค้ ำประกัน 
4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรประจ าตัวลูกจ้าง (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส 
5. ส าเนาทะเบียนบ้าน (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส) 
6. ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  ส าเนาใบมรณบัตร (ถ้ามี) 

     *โปรดเซ็นรับรองส าเนาถูกต้องทกุฉบับ  (ใหใ้ช้ปากกาน้ าเงินเท่าน้ัน)  และตรวจสอบว่าบัตรหมดอายหุรือยังต้องท าสัญญา 
ด้วยตนเอง  อย่าใช้เอกสารส าเนาทับส าเนา** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


