
 

แบบตรวจสอบเอกสารประกอบพิจารณาเงินกู้เพื่อการศึกษา 
ช่ือผูกู้.้........................................................................เลขท่ีสมาชิก................หน่วยงาน............................................โทรศพัท.์......................... 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

รายการเอกสาร ผูกู้ ้
บุคคลค ้าประกนั 

1 2 3 4 5 
ค าขอกู ้       
สญัญาเงินกู ้/ หนงัสือค ้าประกนั       
ส าเนาบตัรประจ าตวั       
ส าเนาทะเบียนบา้น       
ส าเนาทะเบียนสมรส,หยา่ หรืออ่ืน ๆ                                          
ส าเนาบตัรประจ าตวัคู่สมรส       
ส าเนาทะเบียนบา้นคู่สมรส       
สลิปเงินเดือน 3 เดือน ยอ้นหลงั       

กรณกีู้การศึกษาบุตร กรณกีู้การศึกษาตนเอง และคู่สมรส 

ส าเนาบตัรประจ าตวั  หลกัฐานการลงทะเบียนหรือหนงัสือรับรอง  

ส าเนาทะเบียนบา้น    

หลกัฐานการลงทะเบียนหรือหนงัสือรับรอง    

 

หลกัฐานท่ีตอ้งน ามาเพ่ิมเติม .............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 

 

ลงช่ือ.................................................................ผูข้อกู ้                                                        ลงช่ือ .....................................................เจา้หนา้ท่ี 

วนัท่ี...................................................................                                                                  วนัท่ี....................................................... 
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กรณกีรอกข้อมูลผดิให้ขีดฆ่าแล้ว
เซ็นก ากบั  ห้าม ใช้น า้ยาลบค าผดิ 



 
 

 

 

 

ค าขอกู้เงินเพือ่การศึกษา 
 เขียนท่ี................................................................. 
 วนัท่ี..................................................................... 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัหนองบัวล าภู  จ ากดั 

 

 ขา้พเจา้.........................................................................................อาย.ุ...................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.............................. 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน     ....                                                                                                  เป็น         ขา้ราชการ 
      ลูกจา้งประจ า        พนกังานราชการ      อ่ืน ๆ ...................................  ต าแหน่ง....................................................................................... 

สังกดัหน่วยงาน......................................................................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ.................................บาท 

มีสถานภาพ      โสด       สมรส       สมรสไม่จดทะเบียน      หยา่       หมา้ย       ช่ือคู่สมรส.......................................................................... 

ท่ีอยูปั่จจุบนั  บา้นเลขท่ี.............................หมู่ท่ี.................ถนน........................................................ต าบล................................................... 

อ าเภอ/เขต..................................................................จงัหวดั............................................................รหัสไปรษณีย.์...................................... 

โทรศพัทท่ี์ท างาน.......................................................โทรศพัทท่ี์บา้น.............................................โทรศพัทมื์อถือ...................................... 
ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญั  เพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินเพ่ือการศึกษาของสหกรณ์ จ านวน.............................บาท (......................................................................)  

โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการศึกษา       ของขา้พเจา้                  คู่สมรสของขา้พเจา้              บุตรของขา้พเจา้  

               ในระดบั                    ไม่เกินปริญญาตรี จ านวน......................ทุน          ปริญญาตรี     จ  านวน......................ทุน                                                
                                                      ปริญญาโท            จ  านวน......................ทุน             ปริญญาเอก   จ  านวน......................ทุน 

 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ขอใชค่้าหุ้นซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ค ้าประกนัและขา้พเจา้ขอเสนอผูค้  ้าประกนัเพ่ิมเติม  ดงัต่อไปน้ี คือ 

ผู้ค า้ประกนั 
เลขที่
สมาชิก 

อายุ 
(ปี) 

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืช่ือ 

 

1. ช่ือ...................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................. 
สังกดั..................................................................... 

     

 

2. ช่ือ...................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................. 
สังกดั..................................................................... 

     

 

3. ช่ือ...................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................. 
สังกดั..................................................................... 

     

 

4. ช่ือ...................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................. 
สังกดั..................................................................... 

     

 

หนงัสือกูท่ี้............../.................. 
วนัท่ี........................................... 
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ผู้ค า้ประกนั 
เลขที่
สมาชิก 

อายุ 
(ปี) 

เงินเดือน 
(บาท) 

หมายเลขโทรศัพท์ ลายมอืช่ือ 

 

5. ช่ือ...................................................................... 
ต าแหน่ง................................................................. 
สังกดั..................................................................... 

     

 

 ขอ้ 3.  หลกัประกนัเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ  ท่ีจะจ าน า/จ านองเป็นประกนั  ดงัน้ี 

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................ 
 ขอ้ 4.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้  ขา้พเจา้ขอส่งช าระคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนแบบ 

       แบบสหกรณ์   ส่งเงินตน้เท่ากนัทุกเดือน งวดละ...........................บาท    พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ.............ต่อปี  
เป็นจ านวน..............งวด   ทั้งน้ี  ตั้งแต่เดือน...................................................................เป็นตน้ไป 
       แบบธนาคาร  ส่งเงินตน้พร้อมดอกเบ้ียอตัราร้อยละ................ต่อปี  เป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกเดือน (ยกเวน้เดือน
สุดทา้ย)    เดือนละ..............................บาท   เป็นจ านวน..............งวด  ทั้งน้ี  ตั้งแต่เดือน..................................................................เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ทราบและเขา้ใจขอ้บงัคบัและระเบียบว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิก และดอกเบ้ียเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู  จ  ากดั  ตลอดจนเง่ือนไขในการกูย้มืคร้ังน้ีดี  และจะปฏิบติัตามโดยเคร่งครัด 

 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้รับรองว่าจะให้ความจริงและความร่วมมือแก่กรรมการหรือบุคคลอ่ืน      ซ่ึงสหกรณ์มอบให้สอบสวนและท า
รายงานเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินเพ่ือการศึกษารายน้ี   

 ขอ้ 7.  ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือกูเ้งินเพ่ือการศึกษาให้ไวต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 

 ขอ้ 8.  ในขณะน้ีขา้พเจา้ไม่อยูร่ะหว่างขอโอนยา้ยไปหน่วยงานอ่ืน  และไม่มีพฤติการณ์ซ่ึงอาจจะถูกออกจากราชการ 
 ขอ้ 9.  หากขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัเงินกูจ้ากสหกรณ์แลว้  ขา้พเจา้จะช าระคืนเงินกูต้ามเง่ือนไขและระยะเวลาตามสัญญา  โดย

ขา้พเจา้ยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนหรือเงินไดอ่ื้น ๆ  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บโดยชอบตามกฎหมาย  เพ่ือช าระหน้ีเงินกูใ้ห้แก่
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั  ก่อนเป็นอนัดับแรก  ตลอดไปจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 

 ขอ้ 10.   (เฉพาะในกรณีท่ีผูข้อกูมี้คู่สมรส)  ในการกูเ้งินตามค าขอกูน้ี้  ขา้พเจา้ไดรั้บค ายนิยอมจากคู่สมรส  ซ่ึงพร้อมท่ีจะท าค า
ยนิยอมให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสือกูน้ี้ดว้ย 

 ขอ้ 11.  ขา้พเจา้รับรองว่า  ขอ้ความตลอดจนเอกสารท่ีปรากฏในค าขอกูน้ี้ถูกตอ้งเป็นจริงทุกประการ 
 ขอ้ 12.  ขา้พเจา้ขอรับผดิและรับรองว่า  ลายมือช่ือทั้งหมดในเอกสารขอกูส้ามญัชุดน้ี  ทั้งหนงัสือกู ้ หนงัสือค ้าประกนั  และ

เอกสารท่ีมีการลงลายมือช่ือ  เป็นลายมือของผูล้งลายมือช่ือจริง 
 

 

 

 (ลงช่ือ)......................................................................ผูข้อกู้ 
(.....................................................................) 
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บันทึกค ายินยอมของคู่สมรสในการกู้เงินเพื่อการศึกษา 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง)......................................................................................อาย.ุ................ปี ซ่ึงเก่ียวขอ้งเป็น สามี / ภรรยา ของ 

(นาย/นาง).....................................................................ตั้งบา้นเรือนอยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี...............ซอย........................................ 

ถนน..............................................ต าบล.........................................อ าเภอ.......................................จงัหวดั...................................................... 

ขอให้ค ายนิยอมในกรณีท่ีคู่สมรสของขา้พเจา้ไดจ้ดัท าสัญญาเงินกูก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัหนองบวัล าภู จ  ากดั 

 

ลงช่ือ..............................................................คู่สมรสของผูกู้้ 

  (...................................................................) 
ขา้พเจา้มีสถานภาพ       โสด      สมรส      สมรสไม่จดทะเบียน      หยา่      หมา้ย  ลงช่ือ ....................................................................ผูกู้ ้
 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคบับัญชา 
 วนัท่ี......................................................................... 

 ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาขอ้มลู  และไดต้รวจสอบถูกตอ้งแลว้ ขอให้ความเห็นดงัต่อไปน้ี 

 (1)  ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ่ึ้งช้ีแจงไวใ้นค าขอกูเ้ป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง.................................................. 
 (2)  ในเวลาน้ีผูข้อกูมี้ความประพฤติซ่ึงอาจจะถูกให้ออกจากราชการจริงหรือไม่.......................................................................... 

 (3)  ขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือของผูข้อกูแ้ละผูค้  ้าประกนัจริง 
(ลงช่ือ)....................................................................ผูบ้งัคบับญัชา 

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

 

 

บันทึกการวินิจฉัยคณะกรรมการเงินกู้ 
 เสนอ คณะกรรมการด าเนินการ  ในการประชุม  คร้ังท่ี..............................วนัท่ี................................................................................ 

มีมติดงัน้ี........................................................................................................................................................................................................ 

 

(ลงช่ือ)....................................................................ประธานคณะกรรมการเงินกู้ 

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

 


