
 
 

 
       เอกสารประกอบการยื่นกู้โครงการเงินกู้สามัญเพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 

        

             ชื่อผู้กู้                                                     เลขทะเบียน      
    

1. เอกสารประกอบการกู้ของผู้กู ้
1.1 คำขอกูส้ามัญเพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินอ่ืน  1 ฉบับ 
1.2 สำเนาบัตรประชาชน (หากใช้สำเนาบัตรข้าราชการ ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านแนบเพิ่ม) 1 ฉบับ 
1.3 สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ 
1.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ 
1.5 กรณีผู้กู้สถานะหย่า /คู่สมรสเสยีชีวิต แนบสำเนาเอกสารประกอบ 1 ฉบับ 
1.6 สลิปเงนิเดือนของผู้กู้ พร้อมประทับตราหน่วยงาน  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บงัคับบญัชา 1 ฉบับ 
1.7 สำเนาบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน (STATEMENT) 1  ฉบับ 
1.8 หลักฐานการเป็นหนี้ของสถาบนัการเงินที่ต้องการกู้เพื่อชำระหนี้ 1  ชุด 
1.9 หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หักบัญชีเงินฝากธนาคาร (บัญชีเงนิเดือน) 1  ชุด 

 

2. เอกสารประกอบการค้ำประกัน 
2.1 สำเนาบัตรประชาชน (หากใช้สำเนาบัตรข้าราชการ ต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านแนบเพิ่ม) 1 ฉบับ 
2.2 สำเนาทะเบียนสมรส 1 ฉบับ 
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ 
2.4 กรณีผู้ค้ำประกัน สถานะหย่า /คู่สมรสเสียชีวิต แนบสำเนาเอกสารประกอบ 1 ฉบับ 
2.5 สลิปเงนิเดือนของผู้ค้ำ พร้อมประทับตราหน่วยงาน  ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่การเงินและผู้บงัคับบญัชา 1 ฉบับ 
 

หมายเหตุ : 
1. สำเนาเอกสารทุกฉบบัต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีชื่อในเอกสารเป็นผูล้งนามรับรองด้วยตนเอง 
2. การลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งหมดต้องเป็นลายมือชื่อตรงกันทั้งหมด 
3. บัตรประจำตัว จะต้องไม่หมดอายุในวันที่รับเงินกู้ 
4. การแก้ไขข้อความให้ขีดเส้นทับแล้วให้ผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับการแก้ไขนั้น ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด 

 

***ข้ันตอนการจัดส่งเอกสาร***  
 

        1. ให้ส่งคำขอกู้เงินพร้อมเอกสารผ่านช่องทาง Online ของสหกรณ์เพื่อพิจารณาอนุมัติในเบื้องต้น 
2. เมื่อสมาชิกได้รับการอนุมัติเงินกู้แล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะจัดส่งสัญญากู้เงินและค้ำประกันให้ผู้กู้  
   ผู้ค้ำประกันลงนาม โดยไม่ต้องเดินทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

        3. ใหส้มาชิกจัดส่งเอกสารฉบับจริงผ่านช่องทางไปรษณีย์ หรือกล่องรับเอกสารด้านหน้าสหกรณ์  
             เพื่องดการจัดส่งเอกสารกับเจ้าหน้าที่โดยตรง  
 4. เอกสารตามข้อ 1.9 ให้สมาชิกนำบัตร ATM KTB ซึ่งเป็นบัญชีเงินเดือน ดำเนินการสมัครผ่าน ตู้ ATM  

   ธนาคารกรุงไทยฯ ให้เรียบร้อย แล้วจึงจัดส่งสำเนาสลิปการสมัคร พร้อมเอกสารให้สหกรณ์ 
5. สหกรณ์จะชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินอ่ืน เมื่อได้รับสัญญากู้เงินและค้ำประกันพร้อมเอกสารประกอบ 
   การกู้ฉบับจริงครบถ้วนถูกต้องแล้วเท่านั้น  
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คำขอกู้เงินโครงการกู้สามัญ 

เพ่ือชำระหนี้สถาบันการเงินอื่น 
 เขียนที่........................................................................................... 

 วันท่ี............................................................................................... 
 

ข้าพเจ้าผู้กู.้......................................................................................สมาชิกสหกรณ์ฯเลขทะเบียน............................................อายุ.....................ปี 
บัตรประจำตัวประชาชนเลขท่ี...................................................................... รับราชการหรืองานประจำตำแหน่ง...................................................
สังกัด / โรงเรียน ..............................................................................อำเภอ...............................................จังหวัด.................................................. 
เงินได้รายเดือน ......................................บาท โทรศัพท์ที่ทำงาน.............................................. ที่อยู่ปัจจบุันท่ีติดต่อได้เลขท่ี ................................
หมู่ที่.....................ซอย........................................................ถนน..........................................................ตำบล...........................................................
อำเภอ..........................................จังหวัด..................................................รหสัไปรษณีย์................................โทรศัพท์มือถือ...................................

สถานภาพ □ โสด  □ สมรส   □ หย่า  □ หม้าย ช่ือคู่สมรส................................................................................................................................ 
 ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามญัเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ได้โปรดพิจารณา ดังนี้     

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้โครงการเงินกู้สามัญเพ่ือชำระหนีส้ถาบันการเงิน  ดังต่อไปนี ้
1.1 ........................................................................................................................................................................................ 

จำนวน..........................................................บาท (...............................................................................................................................) 
      1.2 ………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………..……... 

จำนวน..........................................................บาท (...............................................................................................................................) 
      1.3 ……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

จำนวน..........................................................บาท (...............................................................................................................................) 
  ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกนัสำหรับการกู้เงินตามข้อ 1 ดังนี้ 
 นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจา้ขอเสนอบุคคล / หลักทรัพย์ / บญัชีเงินฝากในสหกรณ์ฯ คำ้ประกันดังต่อไปนี้   

(1) บุคคลค้ำประกันดังตารางข้างล่างนี้   

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน ลายมือชื่อผู้ค้ำประกัน 
 

1.ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ................ปีเลขสมาชิก ............................. 
ตำแหน่ง............................................................สังกัด................................................................................... 
เงินได้รายเดือน.....................................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................ 
...........................................................................................................เบอร์ติดต่อ…………………………………..

สถานภาพ  □โสด  □สมรส  □หย่า  □หม้าย ชื่อคู่สมรส......................................................................... 
 

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

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

 

2.ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ................ปีเลขสมาชิก ............................. 
ตำแหน่ง............................................................สังกัด................................................................................... 
เงินได้รายเดือน.....................................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................ 
...........................................................................................................เบอร์ติดต่อ…………………………………..

สถานภาพ  □โสด  □สมรส   □หย่า  □หม้าย ชื่อคู่สมรส......................................................................... 
 

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

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

   

 

เลขท่ีรับ.............................................. 
วันท่ี............................เวลา..............น. 
ผู้รับ.................................................... 
สัญญาเงินกู้เลขท่ี……………….…........... 
วันท่ี……………………………………….……
….. 

คำเตือน ผู้กู้ต้องกรอกข้อความตามแบบใน    
คำขอกู้ให้ครบถ้วน เขียนผิดห้ามใช้น้ำยา
ลบคำผิด ให้ขีดฆ่าและลงชื่อกำกับ 
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 (2) หลักทรัพย์.......................................................................................................................................................................................... 
 (3) บัญชีเงินฝากสหกรณ์ฯ ...................................................................................................................................................................... 

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณน์ำสลิปเงินเดือนท่ีนำมาประกอบการกู้ครั้งนี้ไปตรวจสอบกับหน่วยงานท่ีจ่ายเงินเดือนให้กับข้าพเจ้าได้ 
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ขอสง่คืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์กำหนด เลือกแบบใดแบบหนึ่ง 

     เงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร) งวดละ..........................บาท (..........................................................)ยกเว้นงวดสุดท้าย 
     ชำระเงินต้นขั้นต่ำ 0.5% ต่อเดือน (ขั้นต่ำ 500 บาท) งวดละ .........................บาท (..........................................................)ยกเว้นงวดสุดท้าย   

ต้องชำระหนี้คงเหลือทั้งหมดเต็มจำนวนยอดกู ้
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นำเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับจากสหกรณ์ฯไปดำเนินการชำระหนี้ให้แก่                
สถาบันการเงินตามข้อ 1. 

 ข้อ 6. เมื่อข้าพเจ้าไดร้ับอนุมัติใหกู้้จากสหกรณ์ ข้าพเจ้าจะทำหนังสือสัญญากู้เงินสำหรับเงินกู้สามญัให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ 
ที่สหกรณ์กำหนด และข้าพเจ้าเขา้ใจและยินยอมอยูภ่ายใต้ระเบียบหลักเกณฑข์องสหกรณ์ทุกประการรวมท้ังท่ีจะมีขึ้นในอนาคต 

 ข้อ 7. เฉพาะผู้กู้ท่ีมีคู่สมรส การกู้เงินตามคำขอกู้นี้ ข้าพเจ้าได้รับอนญุาตจากคูส่มรสแล้ว ตามหลักฐานท้ายสัญญากู้นี้   
 

ในเวลานี้ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายและ 
ไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย 

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ให้ไว้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ขอกู ้ ลงช่ือ........................................................ผู้ขอกู ้

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

คำรับรองของผู้บังคับบัญชา 
           
 ขอรับรองว่า รายการเกี่ยวกับเงินเดือนถูกต้องเป็นความจริง  โดยได้พิจารณาคำขอกู้เงินสามัญของสมาชิกรายน้ีแล้ว   และผู้กู้ได้ให้ความยินยอมให้ 
ผู้มีอำนาจหักเงินเดือน ณ ท่ีจ่ายให้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จำกัด ตามกฎหมายพระราชบัญญัติสหกรณ์และตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว  
           พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เงินกู้แก่ผูข้อกู้หรือไม่ 
 

                                     เห็นสมควร                       ไม่เห็นสมควรให้กู้....................................................................................................... 
          

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

 

สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ บันทึกรายการ 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้กู้ ในรอบปีท่ีผ่านมาถึงปัจจุบัน มีหน้ีค้างชำระหรือไม่                    ไม่เคย           เคย................................................... 
 

เงินได้รายเดือน วงเงินขอกู้ 
ต้นเงินกู้คงเหลือ 

ชำระหนี้สถาบันการเงิน ได้รับเงินกู้ 
สามัญ ฉุกเฉิน 

      
 

ในรอบปีท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันผู้กู้ค้ำประกันสมาชิกท่ีผิดนัดการส่งงวดชำระหน้ีหรือไม่            ไม่เคย               เคย .............................................. 
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบเอกสารประกอบคำขอกู้แล้วพบว่า 

เงินเดือนผู้กู้หลังหักส่งสหกรณ์ฯแล้วเหลือ ...................% ของรายได้ ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าท่ีสินเชื่อ 

คนค้ำประกันตามคำขอกู้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ใช่หรือไม่                         (..........................................................) 

       ใช่             ไม่ใช่  เนื่องจาก.....................................................                     วันท่ี......................................................... 

 

 

 




