ข้อแนะนา
- เขียนตัวบรรจง ด้วยลายมือของผู้กู้
- ใช้หมึกแห้งสีน้าเงิน/ห้ามใช้น้ายาลบค้าผิด

หนังสือรับเลขที่..................................
วันที่....................................................

คาขอกู้เงินสามัญเพื่อ
 ประกอบอาชีพเสริม  ช้าระหนี้กองทุน กยศ. กรอ.  การศึกษา 

การท่องเที่ยว

เขียนที่...............................................................
วันที่...................................................................
เรียน คณะกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ้ากัด
ข้าพเจ้า........................................................................เลขบัตรประจ้าตัวประชาชน..........................................
เลขทะเบียนสมาชิก.......................... อายุ.............ปี อายุงาน................ปี เป็น ( ) ข้าราชการ ( ) ข้าราชการบ้านาญ
( ) ลูกจ้างประจ้า ( ) อื่น(ระบุ)................................................................. ต้าแหน่ง..........................................................
สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน..................................................................อ้าเภอ....................................จังหวัด.....................
อัตราเงินเดือน....................................บาท เงินวิทยฐานะหรือเงินประจ้าต้าแหน่ง...............................บาท ค่าตอบแทน
เงินวิทยฐานะหรือเงินประจ้าต้าแหน่ง...........................................บาท รวมทั้งสิ้น....................................................บาท
ปัจจุบัน อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่..............ต้าบล............................................อ้าเภอ............................................
จังหวัด.............................โทรศัพท์................................................สถานภาพ ( ) สมรส ( ) โสด ( ) หย่า ( ) หม้าย
คู่สมรสชื่อ นาย/นาง.........................................................................โทรศัพท์........................................... เสนอขอกู้เงิน
เพื่อโปรดพิจารณาดังนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญเพื่อ  ประกอบอาชีพเสริม  ช้าระหนี้กองทุน กยศ. กรอ.  การศึกษา
 การท่องเที่ยว และได้เงินกู้สามัญ จ้านวน........................................บาท (……………....……………………………………..)
โดยจะน้าไปใช้เพื่อวัตุประสงค์ ดังนี้................................................................................................................................
ข้อ ๒ ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวมเป็นเงิน..............................บาท (...........................................................)
และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ......................บาท (.............................................................)
ข้อ ๓ ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยู่ในสหกรณ์ ดังนี้
ที่
ประเภทการกู้เงิน
เลขที่
วัน/เดือน/ปี
เงินต้นคงเหลือ
๑ หนังสือกู้ฉุกเฉิน
๒ หนังสือกู้สามัญ
๓ หนังสือกู้พิเศษ
๔ หนังสือกู้สามัญเพื่อการด้ารงชีวิต
๕ หนังสือกู้สามัญเพื่อช้าระหนี้สถาบันการเงิน
๖ หนังสือกู้สามัญเพื่อช้าระหนี้ กยศ./กรอ.
๗ หนังสือกู้สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
๘ หนังสือกู้สามัญเพื่อการศึกษา
๙ หนังสือกู้สามัญเพื่อการท่องเที่ยว
๑๐ หนังสือกู้ฉุกเฉินเพื่อช้าระ สสอค./สส.ชสอ./
สสอ.รท.

-๒ -

ข้อ ๔ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมน้าหลักประกัน ดังนี้ เป็นหลักประกันเงินกู้ตามหนังสือนี้
(๑) หุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนี้และในภายหน้า
(๒) เงินสวัสดิการที่จะได้รับจากสหกรณ์ (ถ้ามี)
(๓) หลักประกันอื่นตามที่คณะกรรมการก้าหนด
ข้อ ๕ ข้าพเจ้าขอส่งคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดๆ ละ....................บาท พร้อมดอกเบี้ยตาม
อัตราที่สหกรณ์ก้านด จ้านวน...............งวด ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนแรกที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้ข้าพเจ้า
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าตกลงและยินยอมท้าหนังสือตามแบบที่สหกรณ์ก้าหนดให้ไว้ต่อสหกรณ์ เพื่อให้เก็บรักษาไว้เป็น
หลักฐาน
ข้อ ๗ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้สามัญ เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของวงเงินกู้
ข้อ ๘ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแต่
อย่างใด
ข้อ ๙ ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากคู่สมรส(ถ้ามี) ในการขอกู้เงินสามัญ และคู่สมรสของข้าพเจ้าได้ตกลงท้า
หนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในหนังสือกู้เงินสามัญ แนบท้ายมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ ขอกู้
(..........................................................)
เลขทะเบียนสมาชิก..........................................

บันทึกคารับรองของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
ประกอบคาขอกู้เงินสามัญเพื่อ
 ประกอบอาชีพเสริม  ช้าระหนี้กองทุน กยศ. กรอ.  การศึกษา



การท่องเที่ยว

วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.............................................................ต้าแหน่ง.....................................................
สังกัดหน่วยงานหรือโรงเรียน.............................................................อ้าเภอ................................จังหวัด.........................
ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................จ้านวน.....................................บาท
(.......................................................................) ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ้ากัด ตามค้าขอกู้ข้างต้น นั้น
ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว……………..…………………………………….………………………..เป็น
( ) ข้าราชการ ด้ารงต้าแหน่ง.............................................................................
( ) ลูกจ้างประจ้า ต้าแหน่ง................................................................................
( ) ข้าราชการบ้านาญ
( ) อื่นๆ (ระบุ)..................................................................................................
ปัจจุบันปฏิบัติงานหน่วยงาน/โรงเรียน......................................................รับเงินได้รายเดือน.....................บาท
และไม่อยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนหรือต้องโทษทางวินัย ข้าพเจ้าทราบและได้สอบถามผู้ขอกู้แล้วเห็นว่ามีความ
จ้าเป็นจริงควรให้กู้ตามความประสงค์ อนึ่งเมื่อสหกรณ์อนุมัติให้กู้แล้ว ในการหักเงินส่งช้าระคืนสหกรณ์นั้น ข้าพเจ้าขอ
รับรองว่าจะหักเงินรายได้รายเดือน ณ ที่จ่ายของผู้กู้ ส่งให้สหกรณ์เป็นรายเดือนตามที่ผู้กู้ท้าหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อ
การศึกษา ไว้จนกว่าหนี้รายนี้ จะช้าระเสร็จ
(ลงชื่อ).......................................................ผู้บังคับบัญชา
(............................................................)
ต้าแหน่ง.............................................................
(เฉพาะเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
รายการเกี่ยวกับผู้ขอกู้
( ) เคย ( ) ไม่เคย ผิดนัดการส่งช้าระหนี้ ประนอมหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้น
( ) เอกสารประกอบการกู้ครบถ้วน ( ) เอกสารประกอบการกู้ไม่ครบถ้วน
(ลงชื่อ)................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ลงชื่อ)........................................หัวหน้าฝ่าย
(..........................................................)
(............................................................)
........../........................../..................
........../........................../..................
ตรวจสอบแล้วมีสิทธิ์กู้ ............................บาท
(ลงชื่อ)............................................จนท.
(.............................................)

( ) อนุมัติ วงเงิน..........................บาท ( ) ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)............................................ผจก./รอง ผจก.
(.............................................)

( ) อนุมัติ วงเงิน..........................บาท ( ) ไม่อนุมัติ
(ลงชื่อ)............................................
(.............................................)
กรรมการด้าเนินการที่ได้รับมอบหมาย

แบบเสนอโครงการกู้เงินสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
--------------------------------------โครงการ............................................................................................................................. .
๑. หลักการและเหตุผล (สาเหตุและความจ้าเป็นของโครงการ)
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...............
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ (แสดงความต้องการให้เกิดอะไร เพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่ขอกู้เงิน)
๑. ...........................................................................................................................................................
๒. ................................................................................................................................ ...........................
๓. ...........................................................................................................................................................
๔. ...........................................................................................................................................................
๓. เป้าหมายของโครงการ (เป็นการคาดหวังล่วงหน้าในเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพถึงผลที่สมาชิกที่ขอกู้เงิน จะได้รับ)
๑. ...........................................................................................................................................................
๒. .................................................................................................................................................... .......
๓. ...........................................................................................................................................................
๔. ...........................................................................................................................................................
๔. วิธีด้าเนินการ (การให้รายละเอียดในการด้าเนินการ ท้าอย่างไรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อสมาชิก
ที่ขอกู้เงิน)
............................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... ...................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๕. ระยะเวลาในการด้าเนินการ (ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของโครงการ)
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
๖. สถานที่ด้าเนินการ (ระบุสถานที่ให้ชัดเจน)
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

-๒๗. งบประมาณ
๑. ขอกู้เงินสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ้ากัด
จ้านวนเงิน........................................บาท (...............................................................................)
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายปรากฏตามเอกสารแนบท้าย
๒. งบประมาณในส่วนของตนเองร่วมสมทบ
จ้านวนเงิน........................................บาท (...............................................................................)
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้ (ก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกที่ขอกู้เงิน อย่างไร)
๑. ............................................................................................................................. ..............................
๒. ...........................................................................................................................................................
๓. ...........................................................................................................................................................
๔. ...........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(............................................................)
เลขทะเบียนสมาชิก ………………………………………..
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ
(............................................................)
กรรมการด้าเนินการ ประจ้าเขตสรรหา
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้อนุมัติโครงการ
(............................................................)
ประธานกรรมการ หรือ รองประธานกรรมการ

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย
โครงการ..............................................................................................................................
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

รายการค่าใช้จ่าย

จ้านวนเงิน (บาท)

หมายเหตุ

รวม
(ตัวหนังสือ) (............................................................................................................)

(ลงชื่อ)..............................................................ผู้เสนอโครงการ
(............................................................)
เลขทะเบียนสมาชิก ………………………………………..

แบบรายงานผลการดาเนินงาน
โครงการ........................................................................................................
รายงาน ณ วันที่............เดือน..........................พ.ศ....................
๑. งบประมาณ
๑.๑ เงินที่กู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ้ากัด จ้านวน..................................................บาท
๑.๒ เงินที่ได้ใช้ไปในการด้าเนินงานโครงการ
จ้านวน..................................................บาท
๑.๓ เงินคงเหลือ (ถ้ามี)
จ้านวน..................................................บาท
๒. ผลการด้าเนินการ
ผู้กขู้ อรายงานผลการด้าเนินงานโครงการ ตามหนังสือกู้เงินสามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม
เลขที่...................................วันที่.........เดือน......................พ.ศ..............ได้รับด้าเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
เมื่อวันที่..........เดือน...................พ.ศ.............และเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.......เดือน......................พ.ศ..............
๓. ประโยชน์ที่ผู้กู้ได้รับ
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... ..................................

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รายงาน (ผู้กู้)
(....................................................)
เลขทะเบียนสมาชิก....................................

