
 
เอกสารประกอบการกู้เงนิเพือ่การศึกษา 

 
**ส า **ส าหรับผู้กู้ (ข้าราชการปกต)ิ** 
 

  

1. ส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบบั  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั  

3.        3. ส าเนาสมุดธนาคารกรุงไทย 1 ฉบบั  
4. หนงัสือรับรองการเป็นนกัศึกษาจากสถาบนัท่ีก าลงัศึกษา อยู ่  1 ฉบบั  
5.ใบเสร็จการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด 1  ฉบบั  
6. สมาชิกท่ีมีอายตุั้งแต่ 50 ปีข้ึนไป ตอ้งแนบแผนช าระหน้ีตามแบบฟอร์มของสหกรณ์ 1 ฉบบั  
7. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน , คู่สมรส  (ถา้มี) 1 ฉบบั  
8. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ-สกลุ   (ถา้มี) 1 ฉบบั  
9.กรณีกูใ้หคู้่สมรส หรือบุตร ใหแ้นบบตัรประจ าตวั และส าเนาทะเบียนบา้นของผูน้ั้นดว้ย  2 ฉบบั  
10. ส าเนาใบทะเบียนหยา่       (ถา้มี) 1 ฉบบั  
11. ส าเนาใบมรณะบตัรคู่สมรส  (ถา้มี) 1 ฉบบั  

         **ส าหรับผู้ค า้ประกนั  (ข้าราชการปกติ และข้าราชการบ านาญ)**   
1. ส าเนาบตัรขา้ราชการหรือส าเนาบตัรประชาชน    1 ฉบบั  
2. ส าเนาทะเบียนบา้น 1 ฉบบั  
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน , คู่สมรส  (ถา้มี) 1 ฉบบั  
4. ส าเนาใบเปล่ียน ช่ือ-สกลุ   (ถา้มี) 1 ฉบบั  

           5. ส าเนาใบทะเบียนหยา่       (ถา้มี) 1 ฉบบั  
6. ส าเนาใบมรณะบตัรคู่สมรส  (ถา้มี) 1 ฉบบั  

         หมายเหตุ**ให้ผู้กู้, คู่สมรสผู้กู้ และผู้ค า้ประกนั,คู่สมรสผู้ค า้ประกนั รับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ**   

 
                                                      ลงช่ือ...............................................................ผู้ตรวจเอกสาร  

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

 
 
 
 
 



โทร    

 

 

วนัที่    

-  

 

 
บันทกึข้อความ 

 
ส่วนราชการ.....................................................................................................................................................................................................  
 

ท่ี.......................................................................................................................................................................................................................   

เร่ือง   ………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

เรียน   ................................................................................................. ..................... 
         
ตามท่ี........................................................................................................  สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน ............................................ 
มีความประสงคข์อกูเ้งินเพื่อการศึกษาจ านวน………………………..…บาท (………………..……………………………….………..) 
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการกูเ้พื่อการศึกษาในระดบั………………………………………………………………………………....นั้น 
 ไดต้รวจสอบแลว้ปรากฏวา่ เอกสารครบถว้น และขอแจง้รายรับ-รายจ่ายเงินเพ่ือประกอบการพิจารณาดงัน้ี 
รายการรับประจ าเดือน 1.  เงินเดือน………….………………………บาท      ( เม่ือเกษียณแลว้รับ  O บ  าเหน็จ     O บ  านาญ ) 

2. เงินประจ าต าแหน่ง……………………......บาท   
3. เงินอื่นๆ.......................................................บาท  
4. รวมรับ......................…………………........บาท 
 

รายการจ่ายประจ าเดือน 1.  เงินกู ้ธ.ออมสินคงเหลือ…………………….บาท ส่งช าระเดือนละ………………………บาท 
   2.  เงินกู ้ธ.กรุงไทยคงเหลือ……………………บาท ส่งช าระเดือนละ………………………บาท
   3.  เงินกู ้ธอส.คงเหลือ…………………………บาท ส่งช าระเดือนละ………………………บาท 
   4.  เงินกูอ่ื้น ๆ ................................................... .บาท ส่งช าระเดือนละ....................................บาท 

5.  เงินกูฉุ้กเฉิน.………………...........................บาท ส่งช าระเดือนละ…….………………...บาท 
6.  เงินกูส้ามญั............................………………..บาท ส่งช าระเดือนละ…….………………..บาท 
7.  เงินกูพิ้เศษ.....................................................บาท ส่งช าระเดือนละ.....................................บาท 
8.  เงินกูเ้พื่อการศึกษา.............….......................บาท  ส่งช าระเดือนละ.......……..…………...บาท 
9.  เงินกูโ้ครงการเดิม..................………..….โครงการ รวมส่งช าระเดือนละ.......……….……บาท 

   10. หุน้รายเดือน/เงินฝากสะสมทรัพย ์                         รวมส่งช าระเดือนละ......………….…. บาท 
   11.  ภาษี/เงินประกนัชีวติ/ฌาปนกิจ                              รวมส่งช าระเดือนละ.……………..…..บาท                                                                                                       
                                                  12. ขอยนืยนัวา่   O เป็น หรือ    O  ไม่เป็นสมาชิก กบข.  ส่งช าระเดือนละ.............…..……...บาท 

                      รวมจ่าย......................……..….บาท                               
                                                       คงเหลือรับจริง...................................บาท 
 

          ลงช่ือ……………………………………..เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
                  (…………………………………….) 
               สังกดั.................................................... 
               เบอร์โทร.............................................. 

 

 
 
 



ข้อมูลเบือ้งต้นในการขอกู้เงินเพือ่การศึกษา 
สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจภูธรจังหวดับุรีรัมย์ จ ากดั 

 
 

                                                                                                                                    เขียนท่ี............................................................... 
                                                                                                       วนัท่ี................เดือน.....................พ.ศ.......................... 
           ขา้พเจา้........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน.............................. 
วนั/เดือน/ปี เกิด........................................อาย.ุ..................ปี   เลขประจ าตวัประชาชน....................................................... 
เป็นขา้ราชการต ารวจ / ลกูจา้งประจ า.......................................ต าแหน่ง..............................สงักดั......................................
ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี..............ซอย......................................ถนน...........................................
ต าบล/แขวง..................................อ  าเภอ/เขต...............................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์......................
เบอร์โทรศพัทบ์า้น.....................................เบอร์โทรศพัทมื์อถือ……………......................ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน/ค่าจา้ง 
เดือนละ..................... บาท  โอนเขา้ ธนาคารกรุงไทย  สาขา...............................เลขท่ีบญัชี.............................................. 
 

  สถานภาพ           O  โสด      O   สมรสจดทะเบียน    O สมรสไม่จดทะเบียน   O หมา้ย        O  หยา่ 
  ช่ือคู่สมรส………………………………………………………………………………………………………………. 
ผูบ้งัคบับญัชาลงนามในบนัทึกพิจารณาใหค้วามเห็น   (หน.สภ.) ..................................................................................... 
พยานลงนามในสญัญาเงินกู ้และหนงัสือยินยอม  1)......................................................................................................... 
                                                                              2)..........................................................................................................                                                                                              
เสนอค าขอกูเ้งินเพ่ือการศึกษา  เพ่ือโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
 

 ขอ้ ๑  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินเพ่ือการศึกษา จ านวน.................................บาท (.............................................................)  
โดยมีวตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้พ่ือการศึกษาต่อในระดบั................................................................................................. ..................... 
                 ขอ้ ๒ ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั งวดละ.....................................บาท 
(พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด ) เป็นจ านวน..............................งวด   
ค าเสนอผู้ค า้ประกนั 
                            ๑. ..........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...................................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด........................................อาย.ุ..................ปี   เลขประจ าตวัประชาชน....................................................... 
วนัออกบตัร........................วนัหมดอาย.ุ............................เป็นขา้ราชการต ารวจ / ลกูจา้งประจ า.......................................
ต าแหน่ง...................................สงักดั....................................ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี................ 
ซอย......................................ถนน..................................ต าบล/แขวง..................................อ  าเภอ/เขต...............................
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น................................................... 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ……………........................ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ............................................ บาท   
 

  สถานภาพ           O  โสด      O   สมรสจดทะเบียน    O สมรสไม่จดทะเบียน   O หมา้ย        O  หยา่ 
  ช่ือคู่สมรส……………………………………………………………………………………………………………… 
 ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ลงนามในสญัญาค ้าประกนั............................................................................................................. 
พยานลงนามสัญญาค ้าประกนั                              1)....................................................................................................... 
                                                                              2)......................................................................................................... 



 ( ๒ ) 
 
                            ๒. .........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียน...................................... 
วนั/เดือน/ปี เกิด........................................อาย.ุ..................ปี   เลขประจ าตวัประชาชน....................................................... 
วนัออกบตัร........................วนัหมดอาย.ุ............................เป็นขา้ราชการต ารวจ / ลกูจา้งประจ า.......................................
ต าแหน่ง...................................สงักดั....................................ท่ีอยูต่ามส าเนาทะเบียนบา้นเลขท่ี.................หมู่ท่ี................ 
ซอย......................................ถนน..................................ต าบล/แขวง..................................อ  าเภอ/เขต...............................
จงัหวดั.......................................รหสัไปรษณีย.์.................................เบอร์โทรศพัทบ์า้น................................................... 
เบอร์โทรศพัทมื์อถือ……………........................ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ............................................ บาท   
 

  สถานภาพ           O  โสด      O   สมรสจดทะเบียน    O สมรสไม่จดทะเบียน   O หมา้ย        O  หยา่ 
  ช่ือคู่สมรส……………………………………………………………………………………………………. 
  ผูบ้งัคบับญัชาขั้นตน้ลงนามในสญัญาค ้าประกนั..............................................................................................             
  พยานลงนามสญัญาค ้าประกนั                            1)....................................................................................................... 
                                                                              2)......................................................................................................... 
 
 
                                          ลงช่ือ............................................................(ผูข้อกู)้ 
                                                (...........................................................) 
                             สงักดั............................................................ 
                                                                  เบอร์โทรศพัท.์............................................. 
                                                   
                                                               
 
 

 
 
 

 


