
                           ค ำขอเงนิกู้พเิศษเพื่อกำรศึกษำของสมำชิกหรือบุตร 
                           สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพระนครศรีอยุธยำ จ ำกัด 
 
ค ำเตอืน ผู้ขอกู้กรอกรายละเอียด 
ด้วยลายมือตนเอง (ห้ามพิมพ์) 

 
      อนมุตัิเงินจ านวน……………….บาท 

สญัญาที่……………./…………… 
วนัท่ี………………………………. 

                  
ปัจจบุนัอาย…ุ………………….ปี 
ลกูจ้างบรรจงุานเมื่อ……………… 
โทรศพัท์มือถือ……………….…… 

            

วนัท่ี……………เดือน……………………………….พ.ศ……………… 
เรียนคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุพระนครศรีอยธุยา จ ากดั 
 1.ข้าพเจ้า…………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียน……………….สงักดั……………………………… 
ขอเสนอ ค าขอเงินกู้พเิศษเพื่อการศกึษาของ(สมาชิก)หรือ(บตุร) ระดบัการศกึษา…………………………………………………………. 
 เป็นจ านวนเงิน…………………..บาท(…………………………………..)เพิ่มเตมิจากหนีเ้ดิมที่ค้างช าระอยูเ่ป็นเงิน………………บาท 
 รวมเป็นเงนิที่ขอกู้ทัง้สิน้…………………………….บำท (…………………………………………………..)  
 2.ในขณะนีข้้าพเจ้ารับราชการในต าแหนง่………………………………………    อตัราเงินเดือนตามสลปิ………………  บาท 
รับเงินเดอืนจากต้นสงักดั(สสจ.หรือสสอ.หรือ ร.พ.หรือสงักดัอื่น)……………………………………………… 
 3.ข้าพเจ้าขอใช้คา่หุ้นสะสมที่มีอยูเ่ป็นจ านวน……………………………..บาท ค า้ประกนั (ซึง่ในขณะนีใ้ช้ค า้ประกนัเงินกู้ รายการอืน่ 
เป็นจ านวนเงิน……………………….บาท ) 
 4.ในกรณีที่มลูคา่หุ้นของข้าพเจ้ามีภาระค า้ประกนัเงินกู้อื่นเต็มจ านวนแล้ว ข้าพเจ้าขอเสนอบคุคลค า้ประกนัดงันี ้

      ให้ผู้ค ำ้ประกันกรอกรำยละเอียดด้วยลำยมือตนเองพร้อมลงลำยมือช่ือไว้ในช่องท้ำยสุด 

                 ช่ือ -สกลุ เลขสมาชิก  อาย(ุปี)            สงักดั เงินเดือน 
  เป็นผู้ค า้ประกนั 
   รายอื่นเป็นเงิน 

     ลายมือช่ือ 
    ผู้ค า้ประกนั 
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ค ำเตอืน  ผู้ค า้ประกนัจะค า้ประกนัเงินกู้ทกุประเภทรวมกนัแล้วต้องไมเ่กิน 65 เทา่ของเงินเดือน และไมเ่กิน 2,500,000 บาท 
 5.ข้าพเจ้าขอสง่ต้นเงินกู้ เป็นงวดรายเดือน เดือนละเทา่ๆกนั งวดละ…………………บาท เว้นแตง่วดสดุท้ายขอสง่…………….บาท 
รวมเป็นจ านวน…………………งวด  (เงินต้น……………………บาท ดอกเบีย้…………………บาท เงินกู้อื่น…………………………บาท 
คา่หุ้น…………………..บาท)  รวมเป็นเงินท่ีสง่สหกรณ์ฯทัง้สิน้…………………………บาท/เดือน 
 6.ในการกู้ เงินตามค าขอนี ้ข้าพเจ้าได้รับอนญุาตจากคูส่มรส ตามใบส าคญัยินยอมที่แนบมาพร้อมค าขอกู้ เงินฉบบันี  ้

7.ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำข้ำฯมหีนีส้ินกับ(ชื่อสถำบันกำรเงนิอื่น).................................................โดยผ่อนช ำระเป็น
งวดรำยเดอืนๆละ...............................บำท 

 ลงช่ือ………………………………………………….ผู้ เสนอค าขอเงินกู้  
              (…………………………………………………) 

              ลงช่ือ………………………………………………….เจ้าหน้าที/่ผู้ รับค าขอเงินกู้  
                                                                                            (…………………………………………………) 



บันทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ของผู้บังคับบัญชำ 
 
วนัท่ี………………………………… 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดงัตอ่ไปนี ้
1.ในเวลานีผู้้ขอกู้มีพฤติกรรมซึง่อาจถกูออกจากราชการ หรืองานประจ าหรือไม่ 
 (      ) ม ี      (      ) ไมม่ ี
2.ในเวลานีถ้งึ 6 เดือนข้างหน้า ผู้ขอกู้มีพฤติกรรมที่จะลาออก หรือย้ายไปรับราชการท่ีจงัหวดัอื่นหรือหนว่ยงานอื่น  หรือไม่ 
 (      ) ม ี      (      ) ไมม่ ี
3.ผู้ขอกู้มีหนีส้นิภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่ 
 (      ) ม ี      (      ) ไมม่ ี             (        ) ไมท่ราบ 
4.ในกรณีผู้ขอกู้ เป็นลกูจ้างประจ า ผู้ขอกู้และผู้ค า้ประกนั บรรจงุานมาแล้วเป็นเวลา 
 (      ) ต ่ากวา่ 5 ปี     (      ) เกินกวา่ 5 ปี 
5.ขอรับรองวา่ผู้ขอกู้และผู้ค า้ประกนั มีอตัราเงินเดือนตามที่ระบไุว้ 
 (      ) จริง     (      ) ไมจ่ริง 
6.ความคดิเห็นอื่น (ถ้าม)ี………………………………………………………………………………………………………. 
 
    ลงช่ือ………………………………………….ผู้บงัคบับญัชา 
                                                                (………………………………………..) 
    ต าแหนง่……………………………………… 
เอกสารประกอบการขอเงนิกู้พเิศษเพ่ือการศึกษาของสมาชิกและบุตร 

1. แบบใบค ำขอเงินกูพิ้เศษเพ่ือกำรศึกษำของสมำชิกและบุตร 
2. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือบตัรสมำชิกสหกรณ์ฯ ของผูกู้แ้ละคู่สมรส และหนงัสือยนิยอมคู่สมรสผูกู้ ้
3. ส ำเนำบตัรประจ ำตวัขำ้รำชกำร หรือบตัรสมำชิกสหกรณ์ฯ ของผูค้  ้ำประกนัและคู่สมรสหนงัสือยนิยอมคู่สมรส

ผูค้  ้ำประกนั 
4. สลิปเงินเดือน เดือนล่ำสุด 
5. หนงัสือรับรองกำรจะลงทะเบียนหรือใบเสร็จรับเงินค่ำลงทะเบียนหรือเอกสำรอ่ืนท่ียนืยนัระดบักำรศึกษำ 
6. เอกสำรทำงรำชกำรท่ีแสดงกำรเป็นบุตรของสมำชิกผูข้อกูเ้งิน 

                                                                จ านวนเงนิให้กู้เพ่ือการศึกษาตามระดบัการศึกษาดงันี ้        
   ของสมาชิก                           ของบุตรสมาชิก  
 1.ระดบัต ่ำกวำ่ปริญญำตรี  ไม่เกิน 400,000 บำท  1.ระดบัประถมศึกษำ ไม่เกิน 200,000 บำท 
 2.ระดบัปริญญำตรี             ไม่เกิน 600,000 บำท                 2.ระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้  ไม่เกิน 200,000 บำท 
 3.ระดบัปริญญำโท    ไม่เกิน 700,000 บำท                        3.ระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย ไม่เกิน 300,000 บำท 
 4.ระดบัปริญญำเอก    ไม่เกิน 800,000 บำท                            หรือ ปวช.  
   หลกัเกณฑ์การค า้ประกนั                                                     4.ระดบัอนุปริญญำ หรือ ปวส.ไม่เกิน 400,000 บำท 
1. ขอกู้ไม่เกนิ 90 %ของค่าหุ้น ใช้หุ้นค า้ประกนั    5.ระดบัปริญญำตรี                   ไม่เกิน 600,000 บำท 
2.ขอกูไ้ม่เกิน 200,000 บำท ใชผู้ค้  ้ำประกนั 1 คน    6.ระดบัปริญญำโท                   ไม่เกิน 700,000 บำท 
3.ขอกูเ้กินกวำ่ 200,000 - 400,000 บำท ใชผู้ค้  ้ำประกนั 2 คน  7.ระดบัปริญญำเอก                   ไม่เกิน 800,000 บำท 
4.ขอกูเ้กินกวำ่ 400,000 – 600,000 บำท ใชผู้ค้  ้ำประกนั 3 คน หรือ 2 คน +ท ำประกนัสินเช่ือ 1 ใน 3 ของวงเงินกู ้
5.ขอกูเ้กินกวำ่ 600,000 – 800,000  บำท ใชผู้ค้  ้ำประกนั 4 คน หรือ 3 คน +ท ำประกนัสินเช่ือ 1 ใน 3 ของวงเงินกู ้  


