
เอกสารประกอบการกู้เงินสวัสดิการสงเคราะห์ฯ  
 
            ไม่ครบ            ครบ        ถูกต้อง 
ผู้กู้ 

สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้                                                                                                                       

สาํเนาทะเบียนสมรส                                                                                                                       

ใบแจง้เงินเดือน (เดือนล่าสุด)                                                                                                                    

สาํเนาใบเปล่ียนแปลง ช่ือ – สกุล (ถา้มี)                                                                  
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ลงช่ือ................................................................(เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจรับเอกสาร) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                         

               

              

คําขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสวัสดิการเพ่ือสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  

     เขียนท่ี …………………………………………..…. 

วนัท่ี ……….. เดือน ……………………… พ.ศ. …………..….. 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จาํกดั 

ขา้พเจา้  ο นาย  ο นาง   ο นางสาว  ………..………..………………..……………. เลขท่ีสมาชิก ……..….….. …........... 

เลขประจาํประชาชน (13 หลกั) ………………………………….………หน่วยงาน ........................................................................... 

สังกดั มหาวิทยาลยัขอนแก่น  ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขท่ี.................ถนน .................................. หมู่ท่ี............. ตาํบล.........................................

อาํเภอ.....................................จงัหวดั.................................. รหัสไปรษณีย ์......................... หมายเลขโทรศพัท์ ........................................

ได้รับเงินได้รายเดือน ……………..………….บาท ขอยื่นคาํขอกู้เงินสวสัดิการเพ่ือสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ดงัต่อไปนี้   

ขอ้ 1.  ขา้พเจ้าขอกู้เงินสหกรณ์ จาํนวน ………………………… บาท (………………………………………..………) 

ขอ้  2.  ขา้พเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้ตามเง่ือนไขในระเบียบ ว่าด้วย การให้เงินกู้ฉบับที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบัน พร้อมดอกเบ้ียใน

อตัราท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบดงักล่าวและยินยอมให้หักเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย โดยงวดแรกชําระภายในส้ินเดือน ……..…………….…….

พ.ศ....……………. เป็นตน้ไป งวดละ …………………………………….บาท พร้อมดอกเบ้ีย 

ขอ้  3.  เมื่อขา้พเจา้ไดร้ับเงินกูแ้ลว้ ยอมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ดงัน้ี 

3.1  ยินยอมให้ผู ้บังคับบัญชา หรือเจา้หน้าท่ีการเงิน จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าท่ีได้หักเงินได้รายเดือนตาม

จาํนวนงวดชาํระหน้ีขอ้ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ 

3.2  ขา้พเจา้ยินยอมปฏิบติัหรือผูกพนักบัสหกรณ์ในกรณีใดๆ ท่ีกล่าวไวใ้นระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย ์มหาวิทยาลยั-

ขอนแก่น  จาํกดั  ว่าดว้ย การให้เงินกู้ฉบบัที่ถือใช้อยู่ในปัจจุบนั ขา้พเจา้มีความเขา้ใจและยินดีปฏิบติัตามทุกประการ 

3.3  ถ้าข้าพเจ้าถึงแก่กรรม  ข้าพเจ้ามอบอํานาจให้ทางสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จํากัด หักเงิน

สวสัดิการต่างๆท่ีพึงไดร้ับจากสหกรณ์ฯ เพื่อชาํระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น จํากดั แทนข้าพเจา้ ส่วนท่ีเหลือขอ

มอบใหท้ายาทของขา้พเจา้ต่อไป   

3.4  หรือหากขา้พเจา้ประสงค์จะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจําจะแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ

และจะชาํระหน้ี ซ่ึงมอียู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่ชาํระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้  เมื่อขา้พเจา้ไดล้งช่ือ

รับเงินเดือน ค่าจ้างเงินสะสม เบ้ียหวัด บําเหน็จ บํานาญ เงินทุน เงินทุนเลี้ ยงชีพหรือเงิน อื่นใด ในหลักฐานท่ีทางราชการหรือ

หน่วยงานเจา้สังกดัผูจ่้ายเงินให้แก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูร้ับผิดชอบจ่ายเงินดงักล่าว  หักเงินชาํระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียท่ี

คา้งจ่ายให้กบัสหกรณ์ฯ จนเสร็จส้ินก่อนได ้

3.5  ขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ปรับเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ยเงินกู้ตามความจาํเป็นและเหมาะสม และหากในกรณีที่เงินเดือนของ

ขา้พเจ้า เหลือสุทธิไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การหักเงินเดือน เงินบําเหน็จบาํนาญข้าราชการ   เพ่ือชาํระหน้ีเงินกู้

ให้แก่สวสัดิการภายในส่วนราชการ และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนจาํนวนเงินที่จะตอ้งส่งหักชาํระหน้ีราย

เดือน ประเภทใดประเภทหน่ึงก็ได้ เพ่ือให้เงินเดือนสุทธิเหลือเป็นไปตามเง่ือนไขในระเบียบดงักล่าว ทั้งน้ี โดยไม่ตอ้งได้รับ ความยินยอม  

จากขา้พเจ้า ซ่ึงการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินหักชาํระหน้ีดงักล่าวอาจมีผลให้เป็นการขยายระยะเวลาชาํระหน้ี โดยให้ถือว่าขา้พเจ้ารับทราบ และ

ยินยอมชาํระหน้ีตามจํานวนและระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงใหม่น้ันด้วย และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ขอและตรวจสอบสถานภาพด้าน

การเงินของขา้พเจ้าจากสถาบนัการเงิน หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้งเพ่ือประกอบการพิจารณาให้กู้ได้ โดยไม่จาํเป็นตอ้งแจ้งให้ผูกู้้ทราบล่วงหน้า 

3.6  สหกรณ์ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงจาํนวนเงินในการผ่อนชําระหน้ี หรือจํานวนงวดในการส่งชาํระหน้ี  เพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย  การหักเงินเดือน เงินบําเหน็จบาํนาญขา้ราชการ เพ่ือชําระหน้ีเงินกู้ให้แก่สวสัดิการภายใน

ส่วนราชการ และสหกรณ์ พ.ศ. 2551 โดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

       ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้สัญญากูโ้ดยตลอดแลว้ เขา้ใจดีจึงลงลายมือช่ือผูกู้ไ้วเ้ป็นสําคญั 
 

ลงช่ือ ………………………………………….. (ผูกู้)้ 

        (…………………………………………) 

 

ลงช่ือ ………………………………………….. (พยาน)         ลงช่ือ ………………………………………….. (พยาน) 

        (……………………………………………)                     (……………….…………………………) 
 

คําเตือน 

ผูข้อกู้ตอ้งกรอกขอ้ความด้วยลายมอื 

ของตนเองให้ครบถว้นและถูกตอ้ง

มิฉะน้ันจะไม่รับพิจารณา 

 

สัญญาเงินกู้ เลขที…่…..…/……….….. 

วนัที่ …………………………………. 
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รายการต่อไปน้ีเจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นผู้กรอก 

รายละเอียดและสิทธิการกูเ้งินสวสัดิการเพื่อสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก ดงัน้ี 

เงินไดร้ายเดือน 

 

(1) 

จาํกดัสิทธิวงเงินกู ้

กูไ้ด ้

(2) 

ตน้เงินกูท้ี่ยงัคา้งชาํระ 

(3)  

ดอกเบี้ยเงินกู ้

ที่คา้งชาํระ 

(4) 

รับเงิน 

สุทธิ 

(5) 

     

 
 

 

        ………………………….……….. เจา้หน้าท่ี 

        ………../………………../………. 

 

เห็นควร  [  ] อนุมัติ  [  ]ไม่ควรอนุมัติ                                        [  ]  อนุมัติ            [  ] ไม่อนุมัต ิ
 

……. …………………………………..      …….………………….……………. 

…………./………..……./……….……      ..………./………………/………….. 

          ผูจ้ดัการ/ผูไ้ดร้ับมอบหมาย                                   กรรมการพิจารณาเงินกู ้ 

 

 ขา้พเจา้  [  ] นาย  [   ] นาง  [   ] นางสาว ………………………….…………………. เลขท่ีสมาชิก ………..……………..  

บตัรประจาํตวัเลขท่ี……………………………..…… ออกให้โดย ……………………………………………..………………….   

เมื่อวนัท่ี ……………. เดือน …….. ……………พ.ศ………… หมดอายุวนัท่ี ………… เดือน …………………… พ.ศ…….… 

ไดร้ับเงินกูจ้าํนวน…………………….………….. บาท  (………………………………………………………..………….. )  

ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ณ วนัท่ี ……… เดือน ……………….. พ.ศ………….. 

 

ลงช่ือ ………………………………………..  ผูร้ับเงิน                      ลงช่ือ …………………………………………. ผูจ่้ายเงิน 
 

 

ใบมอบฉันทะ (กรณีที่มารับเงินด้วยตนเองไม่ได้) 

ขา้พเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว….. …………………..…………. ผูถ้ือบตัรประจาํตวัเลขที ่………………………………………………………. 

ออกให้โดย …………..………..……….………….. เมื่อวนัที่ ……..……เดือน ……………..………..……พ.ศ. …………….  หมดอายุวนัที่ 

….……. เดือน ………………….….……… พ.ศ. ……………มีเหตุสุดวิสัยเน่ืองจาก …………..…..……………..…………………………   

จึงมอบหมายให้ [  ] นาย  [   ] นาง  [   ] นางสาว ……………..……………………… บตัรประจาํตวัเลขที่ ………………………………….. 

ออกให้โดย ……………………………………………………. เมื่อวนัที่ …………. เดือน ……………..……………….. พ.ศ……………… 

หมดอายุวนัที่…….. เดือน ……….………………พ.ศ. ……………เป็นผูร้ับเงินกู้ จาํนวนเงิน……….. …….. บาท ตามหนังสือกู้น้ีแทน

ขา้พเจ้า 

ลงช่ือ ………………………………………… ผูกู้้ 
 

ลงช่ือ ………………………………………… ผูร้บัมอบ 
 

ลงช่ือ ………………………………………… พยาน 
 

ลงช่ือ ……………………………………. ผูร้ับเงิน                            ลงช่ือ ………………………………………… ผูจ่้ายเงิน 
 

 

(ต้องลงลายมือช่ือผู้รับเงินต่อเจ้าหน้าท่ี) 

กรณีมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจําตัวจริงท้ังสองของผู้มอบและผู้รบัมอบ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ 
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