
 

 

 

 

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการหมดหนีเ้ร็วไว เพ่ือครูไทยทั้งแผ่นดิน 

ขั้นตอนที่ 1 : ตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกขอ้มูลในแบบฟอร์มใบสมคัร 

ขั้นตอนที่ 3 : จดัเตรียมเอกสารประกอบการเขา้ร่วมโครงการ ดงัน้ี 

ใบสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 

1.ส าเนาบตัรประชาชน 

2.ส าเนาทะเบียนบา้น 

3.ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

4.เอกสารแสดงรายได ้

   4.1 รายไดห้ลกั : สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 1 เดือน 

   4.2 รายไดเ้สริม (หากมี) : รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน  

5. เอกสารแสดงความเป็นหน้ีต่างๆ ท่ีแสดงวา่รายรับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

ขั้นตอนที่ 4 : จดัส่งเอกสาร  

   4.1 จดัส่งเอกสารตวัจริงพร้อมเอกสารประกอบพร้อมรับรองส าเนาทุกหนา้  มาท่ี  

    1. ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 

    2. ศูนยบ์ริการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั 

     3. ไปรษณีย ์ท่ีอยู ่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั เลขท่ี 23/17-21  

ต.ปากน ้า อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  10270 

   4.2 จดัท าเอกสารผา่น ระบบออนไลน์ GOOGLE  FORM 

 

 

 

 



 

เอกสารประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการหมดหนี้เร็วไว เพ่ือครูไทยท้ังแผ่นดิน 

***เอกสารส าคญัโปรดน าส่งพร้อมใบสมคัร และรับรองส าเนาถูกตอ้ง*** 

1) เอกสารส่วนตวัผูส้มคัร 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

  2. ส าเนาทะเบียนบา้น 

  3. ใบเปล่ียนช่ือ ใบเปล่ียนนามสกุล (ถา้มี) 

2) เอกสารทางการเงิน 

 1. เอกสารแสดงรายได ้

   1.1 รายไดห้ลกั : สลิปเงินเดือนยอ้นหลงั 1 เดือน 

    1.2 รายไดเ้สริม (หากมี) : รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 3 เดือน     

  2. เอกสารแสดงความเป็นหน้ีต่างๆ ท่ีแสดงวา่รายรับไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

   

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

1.เป็นสมาชิกประเภทสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป 

2.สัญญาเงินกูท่ี้ขอปรับโครงสร้างหน้ีตอ้งส่งเงินตน้มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 งวด 

3.เป็นสมาชิกของสหกรณ์ และไม่สามารถช าระหน้ีตามสัญญาท่ีก าหนดไวไ้ด ้

4.เป็นผูกู้ ้ท่ีมีภาระหน้ีสินจนไม่สามารถช าระหน้ีได้ตามปกติโดยให้พิจารณาจากรายได้และรายจ่ายตาม

รายละเอียดบญัชีเงินเดือนของสมาชิกและหลกัฐานอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง  และตอ้งปรากฏว่ามีรายไดค้งเหลือสุทธิ

ไม่เพียงพอในการช าระหน้ีหรือไม่เพียงพอแก่การด ารงชีพอยา่งแทจ้ริง 

5 เป็นสมาชิกผูกู้ท่ี้ไม่มีประวติัผิดนดัช าระหน้ีแต่ปรากฏว่ามีรายไดค้งเหลือสุทธิภายหลงัจากหกัเงินช าระหน้ี    

   แลว้เหลือนอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ของเงินไดร้ายเดือน    

6.เป็นผูค้  ้าประกนัท่ีตอ้งรับภาระการช าระแทนผูกู้ ้ โดยหน้ีนั้นเป็นภาระหนกัอนัเกิดจากเหตุสุจริตหรือเหตุ    

   จ าเป็น   

7.เป็นหน้ีท่ีมีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากัดเท่านั้น โดยให้วงเงินกู้ยืมไม่เกินระเบียบ   

   สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั วา่ดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัและดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2562 

 

 



 

 

 

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการหมดหนีเ้ร็วไว เพ่ือครูไทยทั้งแผ่นดนิ 

 

วนัท่ีรับเร่ือง..............................    (ส าหรับเจา้หนา้ท่ี)    

เลขท่ีใบสมคัร.........................   (ส าหรับเจา้หนา้ท่ี)  

ท่านทราบข่าวโครงการหมดหน้ีเร็วไว เพื่อครูไทยทั้งแผ่นดิน จากท่ีใด 

(โปรดระบุ..............................................................................................................................................)    

  ขา้พเจา้มีความประสงคข์อสมคัรเขา้ร่วมโครงการหมดหน้ีเร็วไว เพื่อครูไทยทั้งแผน่ดิน จึงไดใ้ห้

รายละเอียดขอ้มูลของขา้พเจา้ไวก้บัโครงการ เพื่อ ประกอบการสมคัรเขา้ร่วมโครงการและด าเนินการอ่ืนใด

เพื่อประโยชน์ในการเขา้ร่วมโครงการของขา้พเจา้ ดงัน้ี  

1.ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลการติดต่อ  

 ช่ือ......................................................... นามสกุล................................................เลขสมาชิก.......................... 

บตัรประชาชนเลขท่ี ................................................... วนั/ เดือน/ ปีเกิด (พ.ศ.)................................................  

 ท่ีอยูปั่จจุบนั (ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน) เลขท่ี ...................... หมู่ท่ี ............... ตรอก/ซอย ............................... 

ถนน ............................................ ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต ...........................................

จงัหวดั................................ รหสัไปรษณีย.์.................... โทรศพัท.์.......................สถานภาพ ......................... 

โทรศพัทมื์อถือ(1) ......................................... โทรศพัทมื์อถือ (2) .............................................  

ท่ีอยูจ่ดัส่งขอ้มูลและเอกสาร ท่ีอยูเ่ดียวกบัท่ีอยูปั่จจุบนั (ไม่ต้องกรอกท่ีอยู่จัดส่งเอกสาร) 

 เลขท่ี ..................................... หมู่ท่ี ................. ตรอก/ซอย ............................................................................ 

ถนน.......................................... ต าบล/แขวง ..................................... อ าเภอ/เขต............................................ 

จงัหวดั..................................... รหสัไปรษณีย.์................. E-mail ................................................................... 

LINE ID ……………………………………………….  

2.สถานะ  

เป็นบุคคลลม้ละลายหรือไม่     ใช่         ไม่ใช่  

เป็นผูทุ้พพลภาพถาวรหรือไม่      ใช่ (พร้อมเอกสารแนบ)                   ไม่ใช่ 

เป็นคนไร้ความสามารถตามกฎหมายหรือไม่  เป็น         ไม่ใช่ 

 



3.อาชีพ 

1. ขา้ราชการ 

   ประจ าการ   บ านาญ 

2.  พนกังานราชการ 

3.  ลูกจา้งประจ า 

4.  ครูเอกชน 

5.  ครูอตัราจา้ง 

6. อ่ืนๆ .......................................................................... 

4.หน่วยงานปัจจุบัน 

1. สพป.สป.เขต 1  

2.  สพป.สป.เขต 2  

3.  สพม.สมุทรปราการ 

4.  อ่ืนๆ ........................................................................... 

5.ภาระหนีก้บัสถาบันการเงิน / บริษัท / หนีน้อกระบบ 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั สามารถเลือกไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 

ประเภท   สามญั     จ านวน ........................................................... 

     สามญัรวมหน้ี    จ านวน ...........................................................  

    สามญัสวสัดิการ   จ านวน ........................................................... 

    ฉุกเฉิน     จ านวน ........................................................... 

   ฉุกเฉิน ATM    จ านวน ........................................................... 

    อ่ืนๆ ............................................................................ 

       จ านวน ........................................................... 

 สถาบนัการเงินอ่ืนๆ สามารถระบุไดม้ากกวา่ 1 แห่ง 

1. ............................................................ จ านวน ........................................................... 

2. ............................................................ จ านวน ........................................................... 

3. ............................................................ จ านวน ........................................................... 

4. ............................................................ จ านวน ........................................................... 

5. ............................................................ จ านวน ........................................................... 

6. ............................................................ จ านวน ........................................................... 

 



6.รายได้ 

  รายไดห้ลกัตามสลิปเงินเดือน 

   รายไดป้ระจ าต่อเดือน ................................................ บาท 

  รายไดอ่ื้นๆ (หากมี) เช่นค่าล่วงเวลา ค่าคอมมิชชัน่ เป็นตน้ 

1. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน 

2. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน 

3. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน 

4. ......................................................... จ านวน................................ บาท/เดือน 

การลงนามเอกสาร/เง่ือนไขการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 

กรณีขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัให้เขา้ร่วมโครงการ ขา้พเจา้มีความประสงคล์งนามในเอกสาร/เง่ือนไขการปรับปรุง

โครงสร้างหน้ี ณ ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั ภายในระยะเวลาท่ีทางสหกรณ์ก าหนด 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความทั้งหมดท่ีระบุในใบสมคัรน้ีเป็นจริงทุกประการ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูสมุทรปราการ จ ากัด สามารถน าข้อมูลท่ีระบุไว้ในใบสมัครน้ีเพื่อเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ได้ตาม

วตัถุประสงคข์องโครงการ รวมทั้งสามารถตรวจสอบขอ้มูล ขอขอ้มูลและเปิดเผยขอ้มูล ตลอดจนใช้ขอ้มูล

เก่ียวกบัภาระหน้ี หลกัประกนั และ/หรือการไดรั้บสินเช่ือของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่กบัสหกรณ์ฯ สถาบนัการเงิน 

หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีไดถู้กรวบรวมไวท่ี้บริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั หรือบริษทัขอ้มูลเครดิตใดๆ ตาม

พระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต ท่ีจะมีขั้นต่อไปในภายหน้าไม่ว่าจะเป็นภาระหน้ีและ/หรือ

วงเงินสินเช่ือท่ีข้าพเจ้าเคยมีในอดีต และ/หรือท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัตลอดจนท่ีจะมีขึ้นในภายหน้า ทั้งน้ีเพื่อ

ประโยชน์ต่อตวัขา้พเจา้ในการท่ีสหกรณ์ฯจะพิจารณาให้ขา้พเจา้เขา้ร่วมโครงการ และการพิจารณาเง่ือนไข

การปรับโครงสร้างหน้ีท่ีขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ หรือสถาบนัการเงินท่ีเขา้ร่วมโครงการ โดยไม่ตอ้งค านึงว่า

ขา้พเจา้จะไดรั้บอนุมติัใหเ้ขา้ร่วมโครงการหรือไม่ก็ตาม 

ลงนาม ............................................................................. ผูส้มคัร 

                   ( .......................................................................) ตวับรรจง 

 วนัท่ี ................. / .......................... / .................. 

 

 

 

 

จนท .................................................... 

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

วนัที่ ..................................................... 

เอกสาร           ครบถว้น 

  ไม่ครบ  ......................................... 

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

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


