
          
                    ค ำขอที่........................../25......... 

………/…............../................. 
 
 

 ค ำขอกู้เงินกู้ไม่เกินจ ำนวนหุ้น 
 

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

 

เรียน ประธำนกรรมกำรเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด 
   

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)..............................................................ทะเบียนสมำชิกเลขที่.................ต ำแหน่ง.................................... 
สังกัด/หน่วยงำน/โรงเรียน........................................................อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่................. หมู่ที่............ ต ำบล............................................... 
อ ำเภอ..................................................จงัหวัด.................รหัสไปรษณีย์.......................   โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.....................................   ขอเสนอ
ค ำขอเงินกูเ้พื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  พิจำรณำ  ดังนี้ 

ข้อ 1. ขณะที่ยื่นค ำขอกู้เงินนี้  ข้ำพเจ้ำมีหุ้นสะสม  รวม.................หุ้น  เป็นเงินจ ำนวน.........................................................บำท  
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน จ ำนวน........................................................บำท (......................................................................................)     

โดยจะน ำใช้เพื่อ......................................................และสัญญำว่ำจะน ำส่งน ำส่ง         ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย        ต้นเงินคงที่พร้อมดอกเบี้ย   
เป็นงวดรำยเดือน  รวม..........งวด ในอัตรำงวดละ................บำท (.....................................................)    
 ข้อ 3. เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำเงินกู้ตำมขอนี้แล้ว ให้ถือค ำขอกู้เงินฉบับนี้เป็นกำรท ำสัญญำเงินกู้ไปในครำวเดียวกันและ
ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินหักเงินได้รำยเดือน บ ำเหน็จ  บ ำนำญหรือเงินอื่นใดอันพึงจะได้รับของข้ำพเจ้ำน ำส่งคืน
สหกรณ์เป็นล ำดับแรกประจ ำทุกๆ เดือนก่อนเจ้ำหนี้รำยอ่ืน 
 ข้อ 4. หำกข้ำพเจ้ำผิดนัดช ำระหนี้  หรือช ำระหนี้ไม่เต็มจ ำนวน  หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขแห่งสัญญำเงินกู้ข้อใดข้อหนึ่ง  ให้ถือว่ำ     
หุ้นสะสม  เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของข้ำพเจ้ำที่มีอยู่ในสหกรณ์ไม่ว่ำในปัจจุบันหรือที่จะมีขึ้นต่อไปในอนำคต  ตลอดจนเงินสงเครำะห์     
ที่ข้ำพเจ้ำพึงจะได้รับนั้นเป็นหลักทรัพย์ค้ ำประกันกำรกู้เงินครั้งนี้ และยินยอมให้หักช ำระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ได้ด้วย  
 ข้อ 5. กำรขอกู้เงินตำมค ำขอและ/หรือสัญญำฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำแจ้งและ/หรือบอกกล่ำวให้คู่สมรสทรำบแล้ว 

ข้อ 6. ในวันท ำสัญญำนี้กำรคิดดอกเบี้ยให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  และไม่
เกินตำมที่กฎหมำยก ำหนด  คืออัตรำร้อยละ................ต่อปี 
 ข้อ 7. ข้ำพเจ้ำยินยอมปฏิบัติตำมระเบียบ  ข้อบังคับพร้อมทั้งยอมให้ควำมร่วมมือกับสหกรณ์ทุกกรณี  และขอรับรองว่ำข้อควำม
ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 

       ............................................................ผู้กู้               
                                    (..........................................................)                      
 

  ............................................................พยำน     ............................................................พยำน 
  (……………………………………..)   (...........................................................) 
                                              เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                                            เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
       
 
 
 
 
 

 

  

     ข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำนและสิทธิในกำรขอกู้แล้ว  
ปรำกฏว่ำผู้กู้มีสิทธิ์กู้ได้  จึงเสนอให้อนุมัติเงินกู้จ ำนวน
.............................................บำท 
 

                       ลงชื่อ......................................เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ   
              (                                       ) 
ควำมเห็นผู้จัดกำร............................................. ....................... 
 

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

ข้ำพเจ้ำ....................................................ได้รับเงินกู้จ ำนวน...........................บำท  
(....................................................................)   ถูกต้องครบถ้วนแลว้     ณ   วันที่ 
............../......................./............... 
 

   ..............................................ผู้กู้/ผู้รับเงนิ 

   (                                            ) 
 

                  ................................................เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงนิ 

   (                                            ) 
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หนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือส ำหรับผู้ขอกูเ้งินกูไ้ม่เกินจ ำนวนหุ้น 
 ชื่อ.................................................................ต ำแหน่ง........................................สังกัดโรงเรียน / องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่น.....................................................ต ำบล..................................................................อ ำเภอ................................................................ 
จังหวัดชัยภูมิ      
                        เงินได้รำยเดือน  ประจ ำเดือน..............................................   จ ำนวน...............................................บำท 
                        เงินประจ ำต ำแหน่ง / เงินวิทยฐำนะ                                         จ ำนวน...............................................บำท 
                        เงินรำยได้อื่นๆ...................................................                     จ ำนวน...............................................บำท 
                                                     รวมเป็นเงิน........................................บำท  
รำยกำรหัก 

- ภำษีเงินได้   จ ำนวน........................................บำท 
- ช.พ.ค.   จ ำนวน........................................บำท 
- ช.พ.ส.   จ ำนวน........................................บำท 
- ช.พ.ช. / ส.ส.ช.   จ ำนวน........................................บำท 
- ก.บ.ข.   จ ำนวน........................................บำท 

ธนำคำร(ตำมโครงกำรสวัสดิกำรของกรม หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด) 
               - ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์   จ ำนวน........................................บำท 
               - สวัสดิกำรธนำคำรออมสิน   จ ำนวน........................................บำท 
               - โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครู ธ.ออมสิน  จ ำนวน........................................บำท 
               - โครงกำรกองทุน สอ.สค. / เงินกู้ ช.พ.ค.  จ ำนวน........................................บำท 
               - กองทุนสวัสดิกำรโรงเรียน / หน่วยงำน   จ ำนวน........................................บำท 
               - สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญฯ   จ ำนวน........................................บำท 
               - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด   จ ำนวน........................................บำท 
               - สอ.รพช.ชัยภูมิ จ ำกัด   จ ำนวน........................................บำท 
               - สอ.กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน........................................บำท 
               - สอ.พนักงำนเทศบำล จ ำกัด   จ ำนวน........................................บำท 
               - อื่นๆ   จ ำนวน........................................บำท 
 

                                                             รวมหักประจ ำเดือน   จ ำนวน........................................บำท 
                                                             คงเหลือสุทธิ  จ ำนวน........................................บำท 
         
                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเงินเดือนและรำยกำรหักข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร      
 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้กู้             ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน/หน.ส่วนกำรคลัง 
      (......................................................)                  (..........................................................) 
 
                                                                                ลงชื่อ................................................ผู้บังคบับัญชำ 
                                                                                 (.........................................................) 
                                                                   ต ำแหน่ง................................................................ 

หมำยเหตุ  เฉพำะข้ำรำชกำรบ ำนำญ   
ให้กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ    
ผู้กูเ้ท่ำน้ัน 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้เงินกู้ไม่เกินจ ำนวนหุ้น 
 

                                       เขียนที่ .................................................................................... 
 
                            วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ...................................................................................อำยุ...............ปี    ปจัจุบันอำศัยอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ที่................  
หมู่บ้ำน/ชุมชน...........................................ถนน.........................................................ต ำบล.................................................................................. 
อ ำเภอ................................................จงัหวัด..............   รหัสไปรษณีย์...................       โดยข้ำพเจ้ำเป็น         ข้ำรำชกำร         ลูกจ้ำงประจ ำ       
        ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์   ต ำแหน่ง...............................................สังกัด..........................................................................  
อ ำเภอ.................................................................... จังหวัดชัยภูมิ     และเป็นสมำชิกสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ  จ ำกัด        
เลขทะเบียน.................  มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำร / หน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่หักเงินเพื่อช ำระหนี้ และน ำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์
สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  ที่ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก    จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนี้ไว้กับหน่วยงำนต้นสังกัด................................... 
..........................................................   เพื่อให้ทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน   หักเงินเดือน    ค่ำจ้ำง     เงินบ ำเหน็จ – บ ำนำญ   
หรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ตำมจ ำนวนเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัด
ชัยภูมิ  จ ำกัด  ได้แจ้งให้ทรำบในแต่ละเดือนและให้น ำส่งช ำระหนี้ ช ำระค่ำหุ้นหรือช ำระดอกเบี้ย  ค่ำสินไหมทดแทน ตลอดจนค่ำภำระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นแทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 
 กำรหักเงินตำมที่กล่ำวมำ  เมื่อได้หักช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี)    ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำว   และน ำส่งสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด   ก่อนเป็นอันดับแรก   ตำมหนังสือสัญญำเลขที่..................../25............. 

ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ ได้อ่ำน  ตรวจสอบข้อควำม  ถ้อยค ำในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้วและตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร    
จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 

 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ให้ค ำยินยอม 

                                                            (.................................................................) 
 
 
ลงช่ือ.................................................................พยำน            ลงช่ือ.................................................................พยำน 
       (.................................................................)                            (.................................................................) 
                           เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                                           เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
 
 
 
 
 
 

  (ส ำหรับผู้กู้) 
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หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเก็บและกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
(ส ำหรับผู้สมัครเป็นสมำชิกและสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด) 

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

       ท ำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด 
 

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

 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................. ตกลงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญ
ศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด ด ำเนินกำรตรวจสอบ จัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษำ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตำมรำยละเอียด 
ดังนี ้
    ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล   เช่น   ชื่อ-ชื่อสกุล   หรือชื่อเล่น  เลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน    เลขบัญชีธนำคำร   ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้    เบอร์โทรศัพท์   รูปภำพใบหน้ำ  โฉนดที่ดิน      วัน เดือน ปีเกิด   
ข้อมูลทำงกำรแพทย์  ข้อมูลกำรศึกษำ  ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลกำรประเมินผลกำรท ำงำนหรือควำมเห็นของนำยจ้ำงต่อกำร
ท ำงำนของลูกจ้ำง  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของข้ำพเจ้ำ   ยอดเงินคงเหลือในบัญชี  รำยกำรเคลื่อนไหวในบัญชี  
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ  จ ำกัด    เพื่อด ำเนินกำรทำงธุรกรรมของสหกรณ์ให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
    ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล    เช่น   ชื่อ-ชื่อสกุล   หรือชื่อเล่น  เลขบัตรประจ ำตัว
ประชำชน   เลขบัญชีธนำคำร    ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้    เบอร์โทรศัพท์    รูปภำพใบหน้ำ    โฉนดที่ดิน   วัน เดือน ปีเกิด  
ข้อมูลทำงกำรแพทย์  ข้อมูลกำรศึกษำ  ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลกำรประเมินผลกำรท ำงำนหรือควำมเห็นของนำยจ้ำงต่อ   
กำรท ำงำนของลูกจ้ำง   ทั้งนี้   ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของข้ำพเจ้ำ   ยอดเงินคงเหลือ ในบัญชี  รำยกำรเคลื่อนไหว     
ในบัญชี   ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ  จ ำกัด   เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ  วิจัย  ควำมคิดเห็น
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