
 

 

 

 

  

คาํขอกู้เงินโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาบุตรสมาชิก 
เขียนท่ี................................................................ 

วนัท่ี............เดือน..............................พ.ศ........... 

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั  

 ขา้พเจา้…………………………………………………...….............สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................อายุ….............. ปี  

เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน                                                                            

  ขา้ราชการบาํนาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ................................................ 

ตาํแหน่ง.............................................................................................สังกดั....................................................................................

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง................................................................บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง 

ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี...................ถนน......................................ตาํบล/แขวง............................................

อาํเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหัสไปรษณีย.์..............................................

โทรศพัท.์.................................................ขอเสนอคาํขอกู้เงินโครงการเงินกูเ้พื่อการศึกษาบุตรสมาชิก เพื่อโปรดพิจารณา

ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งิน จาํนวน.....................................................บาท (............................................................................) 

โดยจะนาํไปใชเ้พื่อเป็นค่าใชจ่้ายเพื่อการศึกษาใหก้บับุตรของผูกู้ ้ตลอดระยะเวลาตามหลกัสูตรในระดบัช่วงชั้น โดยมีการแบ่ง

จ่ายปีละ 1 คร้ัง จนกระทัง่สาํเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีขอ้มูลประกอบการพิจารณา ดงัน้ี 

 1.1  ขอ้มูลบุตรสมาชิก 

        ช่ือ...........................................................นามสกุล....................................................อายุ.................................ปี 

 1.2  ขอ้มูลการศึกษา 

        สถาบนัการศึกษา......................................................................หลกัสูตร............................................................ 

        ระดบัการศึกษา        Oประถมศึกษา     Oมธัยมศึกษา          Oอนุปริญญา      Oปริญญาตรี 

        อยูร่ะหวา่งการศึกษา ชั้น/ปีท่ี ................................................................................................................................ 

 1.3  ค่าใชจ่้าย ตลอดหลกัสูตรการศึกษา จาํนวนเงิน......................................บาท(......................................................) 

        โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

         1.3.1  ปีการศึกษาท่ี....... พ.ศ. .........จาํนวนเงิน..........บาท 1.3.4  ปีการศึกษาท่ี....... พ.ศ. .......จาํนวนเงิน..........บาท   

         1.3.2  ปีการศึกษาท่ี....... พ.ศ. .........จาํนวนเงิน..........บาท 1.3.5  ปีการศึกษาท่ี....... พ.ศ. .......จาํนวนเงิน..........บาท

         1.3.3  ปีการศึกษาท่ี....... พ.ศ. .........จาํนวนเงิน..........บาท 1.3.6  ปีการศึกษาท่ี....... พ.ศ. .......จาํนวนเงิน..........บาท

  

 

 

  

 

รับท่ี……….……./………………  

วนัท่ี……../……………./………. 

เวลา.................................................น. 

หนงัสือกูท่ี้……………/…………...  

วนัท่ี……../………………/………...  

บญัชีเงินกูท่ี้………………………... 



 

 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอเสนอผูค้ ํ้าประกนัดงัต่อไปน้ีคือ 

ลาํดบัท่ี ช่ือ สมาชิกเลข

ทะเบียนท่ี 

ทาํงานประจาํใน

ตาํแหน่งและสังกดั 

เงินเดือน/

ค่าจา้ง 
ลายมือช่ือผูค้ ํ้าประกนั 

1      

2      

3      

 ขอ้ 3. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอชาํระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนแบบ 

            ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ........................................ บาท   จาํนวน.............................งวด 

 ขอ้ 4. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือกูเ้งินสาํหรับเงินกูโ้ครงการเงินกูเ้พื่อการศึกษาบุตรสมาชิก ใหไ้วต่้อ

สหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ 5. ในการขอกูเ้งินคร้ังน้ี คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) ไดต้กลงท่ีจะทาํหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ี

สหกรณ์กาํหนด 

      ลงช่ือ...................................................ผูข้อกูเ้งิน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ........................................เจา้หนา้ท่ี 

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

  ............../.............../......... 

 

 

 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 

      วนัท่ี.......... เดือน..............................พ.ศ............. 

  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงัน้ี 

 (1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ่ึ้งช้ีแจงไวใ้นคาํขอกูเ้งินน้ี เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

   จริง   ไม่จริง ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

 (2) ในปัจจุบนัน้ีผูข้อกูเ้งินอยู่ในระหวา่งการสอบสวนหรือตอ้งโทษทางวินยัหรือจะขอลาออกจากงานประจาํหรือไม่ ? 

   มี   ไม่มี ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

 (3) ผูข้อกูเ้งินมีรายไดพ้อท่ีจะชาํระหน้ีเงินกูต้ามท่ีขอกูห้รือไม ่? 

   มี   ไม่มี ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ............................................... 

    ลายมือช่ือ.................................................ตาํแหน่ง............................. 

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



 

 
 
 

หนังสือค ำ้ประกนัส ำหรับเงินกู้ 
โครงกำรเงินกู้เพ่ือกำรศึกษำส ำหรับบุตรของสมำชิก 

 
 

เลขท่ี........................./....................... 
วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ............... 

 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี....................อาย.ุ..........ปี 

เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                        

  ขา้ราชการบ านาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ............................................... 
ต าแหน่ง.............................................................................................สังกดั....................................................................................

ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง.................................................................บาท สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี....................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท์............................................ 
ได้ท าหนังสือค ้ าประกันให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากัด ซ่ึงต่อไปน้ีในหนังสือค ้าประกันน้ีจะใช้ค  าว่า 
“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ข้อ 1. ตามท่ีสหกรณ์ได้ให้.......................................................กู ้เงิน จ านวนเงินกู้..........................................บาท
(.....................................................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินโครงการเงินกูเ้พื่อการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิก 
ท่ี................/................ลงวนัท่ี.................................และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอม ค ้าประกนั
หน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จนกระทัง่ส าเร็จการศึกษาหรือเลิกการศึกษา โดยให้
ถือวา่หลกัฐานการโอนเงินและหรือจ่ายเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาฉบบัน้ีดว้ย 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม  ขอ้ 1.เป็นจ านวนเงิน............................................. ...............บาท
(..................................................................) ตลอดระยะเวลาการศึกษาตามหลกัสูตร ในระดบัช่วงชั้น.........................................
และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้น
หนงัสือกูส้ าหรับเงินกู้โครงการเงินกูเ้พื่อการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั
นั้น ๆ  ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้
หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
  
 

หนงัสือเงินกูท่ี้..................../................. 
ช่ือผูกู้.้................................................... 

ทะเบียนผูค้  ้าประกนั 
เล่ม...........................หนา้..................... 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร 



  ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและ
เงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของ
ขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความ
ยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนังสือกูเ้งินโครงการเงินกู้เพื่อการศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิก      
ท่ีขา้พเจา้ได ้ค ้าประกนันั้นโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

     ลงช่ือ.............................................................ผูค้  ้าประกนั 

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

     ลงช่ือ.............................................................พยาน 

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

     ลงช่ือ.............................................................พยาน 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูกู้มี้คู่สมรส) 

เขียนท่ี.............................................................. 
วนัท่ี..............เดือน....................................พ.ศ. ............... 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง..............................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.......................................................... 
ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูโ้ครงการเงินกูเ้พือ่การศึกษาส าหรับบุตรของสมาชิกของสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุขชลบุรี จ ากัด ตามหนังสือค ้าประกนัเงินกู้โครงการสวสัดิการเพื่อการศึกษาส าหรับบุตรขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ได ้     
ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้คู่สมรส 

        ......................................................คูส่มรสผูใ้หค้  ายนิยอม 
        (.....................................................) 
        ......................................................ผูค้  ้าประกนั 
        (.....................................................) 
 



เอกสารประกอบการเงินกู้โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาบุตรของสมาชิก   

สําหรับสมาชิกผู้กู้ 

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของสมาชิกผูกู้ ้/ คู่สมรสผูกู้ ้(ถา้มี) 

2. สาํเนาทะเบียนบา้นของสมาชิกผูกู้ ้/ คู่สมรสผูกู้ ้(ถา้มี) 

3. หนงัสือใหค้วามยนิยอมคู่สมรสของสมาชิกผูกู้ ้(ถา้มี) 

4. สาํเนาการเปล่ียนช่ือ – นามสกุลของสมาชิกผูกู้ ้/ คู่สมรสผูกู้ ้(ถา้มี) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

6. สาํเนาใบหยา่ (ถา้มี) 

7. หนงัสือรับรองเงินเดือนหรือใบสลิปเงินเดือนของสมาชิกผูกู้ ้

8. สาํเนาบญัชีธนาคารกรุงไทยของสมาชิกผูกู้ ้

9. หากผูกู้ไ้ม่มีคู่สมรส ใหร้ะบุขอ้ความวา่ “ไม่มีคู่สมรส” พร้อมทั้งลงลายมือช่ือกาํกบั ในเอกสารหนงัสือกูเ้งิน

ดา้นหลงัท่ีมีขอ้ความ “คาํยนิยอมของคู่สมรส” 

สําหรับบุตร 

1. สาํเนาสูติบตัร  

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (ถา้มี) 

3. สาํเนาทะเบียนบา้น 

4. บตัรประจาํตวันกัเรียนหรือนกัศึกษา หรือหนงัสือรับรองสถานะการเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา    

    หรือหลกัฐานการตอบรับใหเ้ขา้ศึกษาของสถานศึกษา 

5. แผนการศึกษาหรือหลกัสูตรการศึกษา หรือหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายตลอดหลกัสูตรการศึกษาของสถานศึกษา 

6. ใบเสร็จรับเงินค่าเทอมการศึกษา (ถา้มี) 

สําหรับผู้คํา้ประกนั  

1. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูค้ ํ้าประกนั / คู่สมรสผูค้ ํ้าประกนั (ถา้มี) 

2. สาํเนาทะเบียนบา้นของผูค้ ํ้าประกนั / คู่สมรสผูค้ ํ้าประกนั (ถา้มี) 

3. หนงัสือใหค้วามยนิยอมคู่สมรสของผูค้ ํ้าประกนั (ถา้มี) 

4. สาํเนาการเปล่ียนช่ือ – นามสกุลของผูค้ ํ้าประกนั / คู่สมรสผูค้ ํ้าประกนั (ถา้มี) 

5. สาํเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 

6. สาํเนาใบหยา่ (ถา้มี) 

7. หากผูค้ ํ้าประกนัไม่มีคู่สมรส ใหร้ะบุขอ้ความวา่ “ไม่มีคู่สมรส” พร้อมทั้งลงลายมือช่ือกาํกบั ในเอกสารหนงัสือคํ้า

ประกนัดา้นหลงัท่ีมีขอ้ความ “คาํยนิยอมของคู่สมรส” 

 หมายเหตุ 1. สําเนาเอกสารท้ังหมด ต้องรับรองสําเนาถูกต้องโดยตนเองเท่านั้น 

   2. สําเนาเอกสารทุกฉบบั ห้ามมิให้มีการเซ็นลายเซ็นซ้ําในการแนบประกอบ 

         การกู้เงินโครงการเงนิกู้เพ่ือการศึกษาบตุรของสมาชิก   


