
 
 

 
 
 
 

 
 

 

เขียนท่ี………...………………………… 
วนัท่ี…………………………..…………..……… 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี   จ ากดั 
 ขา้พเจา้………………………….…………….สมาชิกเลขทะเบียน………..……….อาย…ุ……….…..ปี  
ต าแหน่งงาน……………….………สงักดั/โรงเรียน……………….....……………อ าเภอ………..…………………… 
จงัหวดัสุราษฎร์ธานีโทรศพัท ์(ท างาน)………….………มือถือ……………………….เงินเดือน………..…...……บาท 
 ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี……..….…..หมู่ท่ี…….…ถนน/ซอย……………..………..ต าบล………..…….…. 
อ าเภอ/เขต………………………..……จงัหวดั…...………………….…………โทรศพัท…์……………...…………... 
สถานภาพ   โสด    หยา่     คู่สมรสถึงแก่กรรม   สมรส  คู่สมรสช่ือ………………….……...……...……                          
ขอเสนอค าขอกูส้ามญัต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ฯ  เพ่ือพิจารณาตามรายละเอียดดงัน้ี 
ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินประเภทสามญัของสหกรณ์           จ านวน…………………………...………….บาท 
 (……………………….…………………….) เพ่ือน าไปใชต้ามวตัถุประสงคด์งัน้ี……………………..……………… 
ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยินยอมใหน้ าเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์  เป็นหลกัประกนัเงินกูพ้ร้อมทั้งขอเสนอหลกัประกนัอ่ืน
ดงัต่อไปน้ี คือ 
 2.1 บุคคลซ่ึงเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ ากดั ค ้าประกนั 
 

  ล าดบัที่1. ช่ือ………………………………………………..…..เลขทะเบียน………………… 
ต าแหน่ง………….……สงักดั/โรงเรียน……………….. . .………..อ าเภอ……..……….….จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เงินไดร้ายเดือน……….…………….บาท อยูบ่า้นเลขท่ี……..……หมู่ท่ี………..ถนน/ซอย……………….……….….. 
ต าบล……………………อ าเภอ/เขต……………..……จงัหวดั…………..……...…โทรศพัท.์....................................... 
สถานภาพ   โสด    หยา่     คู่สมรสถึงแก่กรรม   สมรส  คู่สมรสช่ือ………….…………..….……...…… 
  ล าดบัที่2. ช่ือ………………………………………………..…..เลขทะเบียน………………… 
ต าแหน่ง…… ………..……สงักดั/โรงเรียน……… …… …….…. .อ าเภอ……….………….จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เงินไดร้ายเดือน…………………….บาท   อยูบ่า้นเลขท่ี……………หมู่ท่ี…………..ถนน/ซอย…………………….… 
ต าบล…………………อ าเภอ/เขต………………….....จงัหวดั……………………...…โทรศพัท.์.................................. 
สถานภาพ   โสด    หยา่     คู่สมรสถึงแก่กรรม   สมรส  คู่สมรสช่ือ………….…….……...…………..… 
                          ล าดบัที่3. ช่ือ………………………………………………..…. .เลขทะเบียน………………… 
ต าแหน่ง…… ………..……สงักดั/โรงเรียน……… …… …….…. .อ าเภอ……….………….จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เงินไดร้ายเดือน…………………….บาท   อยูบ่า้นเลขท่ี…………หมู่ท่ี………..…..ถนน/ซอย………..…………….… 
ต าบล…………………อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั…………………...……...…โทรศพัท.์............................ 
สถานภาพ   โสด    หยา่     คู่สมรสถึงแก่กรรม   สมรส  คู่สมรสช่ือ………………..….…….……...…… 

ล าดบัที่4. ช่ือ………………………………………………..…..เลขทะเบียน………………… 
ต าแหน่ง…… ………..……สงักดั/โรงเรียน……… …… …….…. .อ าเภอ……….………….จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เงินไดร้ายเดือน…………………….บาท   อยูบ่า้นเลขท่ี………..…หมู่ท่ี………..…..ถนน/ซอย…………………….… 
ต าบล…………………อ าเภอ/เขต……………………………จงัหวดั……...…………...…โทรศพัท.์............................ 
สถานภาพ   โสด    หยา่     คู่สมรสถึงแก่กรรม   สมรส  คู่สมรสช่ือ………….…….……...…… 

ล าดบัที่5. ช่ือ………………………………………………..…..เลขทะเบียน………………… 
ต าแหน่ง…… ………..……สงักดั/โรงเรียน……… …… …….…. .อ าเภอ……….………….จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
เงินไดร้ายเดือน…………………….บาท   อยูบ่า้นเลขท่ี………….…หมู่ท่ี…..…..ถนน/ซอย…………….………….… 
ต าบล……………………อ าเภอ/เขต……………………จงัหวดั…………..………....…โทรศพัท.์................................ 
สถานภาพ   โสด    หยา่     คู่สมรสถึงแก่กรรม   สมรส  คู่สมรสช่ือ………….……………...……...…… 

 

 

รบั.......................................
ที…่…………..……..………. 
 

วนัท่ี………../…………/
……….. 

หนงัสอืกูท้ี่……………………… 
หนงัสอืค ำ้ประกนัท่ี…………..... 
วนัท่ี………...…………..……... 

ค ำขอกูส้ำมญั 



 

        ขอ้ 3. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดเดือน โดยขอส่งตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด              
งวดละ…………….…...บาท  (เวน้งวดสุดทา้ย)  และดอกเบ้ียในอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนดเป็นจ านวน……..……..งวด                    
ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกูต้ามหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัท่ีระบุไว ้
          ขอ้ 4.  ในการขอรับเงินกู้ข ้าพเจา้จะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามญัให้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
เง่ือนไข และขอ้ตกลงใหเ้ป็นไปตามหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ ากดั 
           ขอ้ 5. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้   ขา้พเจา้ยอมรับขอ้ผูกพนัตาม ขอ้บงัคบั   ระเบียบ   และมติคณะกรรมการด าเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ ากดั อนัเก่ียวกบัการกูย้มืเงินและการช าระหน้ีทุกประการ  
           ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูส้ามญัตามท่ีคณะกรรมการหรือผูมี้อ  านาจอนุมติัแลว้ ขา้พเจา้ขอให้ สหกรณ์จ่ายเงินกูโ้ดย
หักส่วนท่ีเหลือจากการช าระหน้ี ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ   แลว้     โดยการโอนเงินผ่านบัญชีบัญชีธนาคารกรุงไทย ของข้าพเจ้า   
ตามเอกสารส าเนาบญัชีท่ีแนบ 
           ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 

     ……………………………………ผูข้อกู ้
     (………….…………………………..) 
 

ค าเสนอค า้ประกนั 
 ขา้พเจา้ผูมี้ช่ือต่อไปน้ี     ยนิยอมผกูพนัตนท่ีจะค ้าประกนัตามค าขอกูน้ี้  ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพยค์รู        
สุราษฎร์ธานี จ ากดั วา่ดว้ยการใหเ้งินกูห้รือสินเช่ือและดอกเบ้ียเงินกูห้รือสินเช่ือ และเง่ือนไขตามหนงัสือค ้าประกนัส าหรับ
เงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ ากดั   ทุกประการ จึงลงลายมือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

1. ผูค้  ้าฯ..............……..………..…………… 

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

คู่สมรส……………………………………... 

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

 

2. ผูค้  ้าฯ ..........................……..………………… 

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

คู่สมรส……………………………………......... 

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

 

3. ผูค้  ้าฯ..............……..………..…………… 

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

คู่สมรส……………………………………... 

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

 

4. ผูค้  ้าฯ ..........................……..………………… 

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

คู่สมรส……………………………………......... 

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

 

5. ผูค้  ้าฯ..............……..………..…………… 

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

คู่สมรส……………………………………... 

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

 

6. ผูค้  ้าฯ ..........................……..………………… 

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

คู่สมรส……………………………………......... 

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

บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากดั 

                    ขา้พเจา้ในฐานะผูบ้งัคบับญัชา       หรือ       ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการด าเนินการได ้
พิจารณาตามความเป็นจริงและขอ้มูลรายละเอียดของ.......................….……………….………………..  แลว้ดงัน้ี 
  ไม่อยูใ่นระหวา่งการสอบสวนทางวนิยั หรือถูกลงโทษทางวนิยั         ไม่เป็นผูถู้กด าเนินคดี 

  ไม่เป็นผูมี้หน้ีสินลน้พน้ตวั       มีเงินไดเ้หลือพอช าระหน้ี         มีความประพฤติดี 

 ไม่อยูใ่นระหวา่งด าเนินการโอนยา้ย ลาออก หรือขอรับเงินบ าเหน็จ 

ความเห็น       สมควรใหกู้ไ้ด ้      ไม่สมควรใหกู้ ้เน่ืองจาก ...................................................................... 
 

ลงช่ือ………………………..………………… 

 (...............................................................) 
ต าแหน่ง…………………………………….. 

…………/.…………/………



 

รายละเอยีดในการขอกู้เงนิสามัญ 
 

จะตอ้งเตรียมเอกสารประกอบโดยเรียงตามล าดบั  ดงัน้ี    
1) บัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน   ตอ้งไม่เกินวนัหมดอาย ุ ⚫   ผูกู้ ้  ⚫   ผูค้  ้าประกนั 
2) ส าเนาบัตรข้าราชการ / บัตรประชาชน รับรองส าเนาถูกตอ้ง ⚫   ผูกู้ ้  ⚫   ผูค้  ้าประกนั 
3) ส าเนาทะเบียนบ้าน   รับรองส าเนาถูกตอ้ง   ⚫   ผูกู้ ้  ⚫   ผูค้  ้าประกนั 
4) ค าขอกู้สามัญ   กรอกขอ้ความในค าขอกูส้ามญั  ลงลายมือช่ือผูกู้ ้ ผูค้  ้าประกนัและคู่สมรส  โดยค าขอกู้

ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู ้บังคับบัญชาผูกู้ ้      ยกเว้น ข้าราชการบ านาญค าขอกู้ไม่ต้องผ่าน
ผูบ้งัคบับญัชา 

5) สลปิเงินเดือน  3   เดือนสุดท้าย ซ่ึงแสดงรายละเอียดการรับเงินเดือน พร้อมรายการหกัเงินสะสม  และ
ภาระผกูพนั  รับรองส าเนาโดยเจา้หนา้ท่ีการเงินหรือผูอ้  านวยการโรงเรียน 

6) ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย   เฉพาะหนา้ท่ีมีช่ือและเลขท่ีบญัชีของผูกู้เ้ท่านั้น  
 

 ** ** กรณสีมาชิกสังกดัโรงเรียนเอกชน   จะตอ้งเตรียมเอกสารเพิ่มเติม  ดงัน้ี    
7) สช.19 / ใบแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที ่
8) สลิปเงินเดือน 3   เดือนสุดท้าย ซ่ึงแสดงรายละเอียดการรับเงินเดือน พร้อมรายการหกัเงินสะสม  และ

ภาระผกูพนั และส าเนาหลกัฐานการส่งเงินสมทบประกนัสังคม โดยผูมี้อ  านาจหกัจ่าย 
9) หนังสือรับรองการกู้ เงินของสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน     ติดต่อขอรับเพิ่มไดท่ี้เจา้หน้าท่ีสหกรณ์  

ฝ่ายงานสินเช่ือ  ** พร้อมแนบเอกสารประกอบ ( รายละเอียดดงัส่ิงท่ีส่งมาดว้ย)  
 

เอกสารข้อ 7) - 8) และค าขอกู้ฉบับน้ี ต้องลงนามโดยผู้รับใบอนญุาต/ผู้มีอ านาจลงนาม และประทับตราโรงเรียนก ากบั 
 

เง่ือนไขการโอนเงินกู้  
1. สัญญากูส้ามญั / พิเศษ อนุมติัเรียบร้อยแลว้ สหกรณ์ฯ จะโอนเงินเขา้บญัชีของท่านหลงัจากหกัช าระ

ภาระหน้ีเดิม(ถา้มี) โดยโอนผา่นบญัชีบญัชีธนาคารกรุงไทยของท่านในวนัท าการถดัไป 
 

ค ำขอกู้หำกมกีำรแก้ไข ให้ขดีฆ่ำเขยีนใหม่และผู้กู้ลงลำยมือช่ือก ำกับ  ห้ามลบด้วยหมึกลบค าผิด 
 

 
ผู้กู้ – ผู้ค า้ จะตอ้งมาลงนามในสัญญากู ้ณ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสุราษฎร์ธานี จ  ากดั ต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี 

 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุราษฎร์ธานี จ ากดั  
7/37 ถนนราษฎร์บ ารุง ต าบลตลาด อ าเภอเมืองฯ จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 84000 

Tel. 0-7722-2135-6  สินเช่ือ ต่อ 115-116  ( Fax.) 0-7728-3156  www.Suratthsc.com 
 


