
แบบค ำขอกู้เงินกองทุน “สวัสดิกำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ” สพป.เชียงใหม่ เขต 4 

                                                                                                                                                   

                                                    วันที่ ........................................................... 

   ข้าพเจ้า ( นาย, นาง, นางสาว )..............................................นามสกุล.....................................................

 ข้าราชการ    ลูกจ้างประจ า     ปฏิบัติงาน  กลุ่ม(ใน สพป.ชม.เขต 4)……………………………………………หรือ 

 โรงเรียน …………………………… อ าเภอ ……………………… จังหวัด เชียงใหม่ สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4   หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ………………………………………………… 

มีความประสงค์ขอกู้เงิน “กองทุนสวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สพป. เชียงใหม่ เขต 4” 

จ านวนเงิน …………………บาท ซึ่งกู้ได้ไม่เกิน 20,000 บาท ( สองหมื่นบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 12 บาท 

ต่อปี และผ่อนช าระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย จ านวน …………งวด ผ่อนได้ไม่เกิน 20 งวด โดยมีวัตถุประสงค์กู้เงินเพ่ือ 

……………………………………………………….  

หากข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้ ข้าพเจ้ายินดีจะปฏิบัติตามระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

เชียงใหม่ เขต 4 ว่าด้วยกองทุน สวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 พ.ศ. 

2562 ทุกประการ ส าหรับการรับเงินข้าพเจ้าขอรับเงินโดย  

                 โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขา................ ชื่อบัญชี................................................. 

เลขบัญชี …………………………………………………………….. 

              เงินสด 

                                                      ลงชื่อ .................................................. ผู้ขอกู้        

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

                                            ลงชื่อ …………………………………………… ผู้บังคับบัญชา ผู้ขอกู้ 

                            (…………………………………………) 

                                                         ลงชื่อ …………………………………………  ผู้ค้ าประกัน 

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

 



หนังสือสัญญำกู้ กองทุนสวัสดิกำรสงเครำะห์ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ ำ สพป. เชียงใหม่ เขต 4 
 

  เขียนที ่............................................................. 
วันที่ ....................... เดือน ...................................พ.ศ. ........................................... 

ข้าพเจ้า ..................................................  เลขประชาชน....................................................... 
รับราชการ หรือท างานประจ าต าแหน่ง ..................................... โรงเรียน ............................อ าเภอ................. 
สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 4 อยู่บ้านเลขที่ ........................... หมู่ที่  .................. ต าบล ...................... อ าเภอ 
.....................จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับเงินได้รายเดือน ๆ ละ ......................... บาท ขอท าสัญญากู้เงิน กองทุน
สวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ดังนี้ 

ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากกองทุน ฯ จ านวน .................... บาท (…………..………………………………) 
ข้อ 2 ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืนเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยที่กองทุน ก าหนดจ านวน  
        ............. งวด  
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุน สวัสดิการสงเคราะห์ 
       ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 พ.ศ. 2552 ดังนี้ 

3.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า 
      หักจ านวนเงนิงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้า ต้องส่งต่อกองทุนนั้น จากเงินได้รายเดือน 
      ของข้าพเจ้าส่งต่อกองทุน ฯ ด้วย 
3.2 ข้าพเจ้ายินยอมถือว่ากรณีใด ๆ ดังกล่าวในหลักเกณฑ์ ฯ  ที่ได้ก าหนดสาเหตุเงินกู ้
      เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที ข้าพเจ้ายินยอมช าระ 
      ปฏิบัติตามโดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 
3.3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามหลักเกณฑ์ว่า ถ้าข้าเจ้าออกหรือย้ายจากข้าราชการหรือ 
      งานประจ าข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้กองทุน ฯ ทราบ และจัดการช าระหนี้    
      ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อกองทุน ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  
                ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการ ช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน  
      ข้าพเจ้า ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส าหรับข้าพเจ้า บ าเหน็จ บ านาญ  
      เงินกบข. เงินกองทนุ ส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใด ที่ทางราชการหรือนายจ้างพึง 
      จ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงินดังกล่าว ของข้าพเจ้าเพ่ือช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อ 
      กองทุน ให้เสร็จสิ้น เสียก่อน 

ข้อ 4 ถ้ากองทุน ฯ มีความจ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดย 
       การพิมพ์ข้อความการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมข้ึนไว้ในใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่น 
      ใดที่กองทุน จะต้องส่งให้แก่ข้าพเจ้าเป็นประจ า เป็นการแจ้งให้ทราบทางจดหมายแล้ว 

 
 

      ลงชื่อ .................................................... ผู้ขอกู้                                                                                                                                    
                                                                    ( ……………………………………) 
 



 

สัญญำค  ำประกัน 

 

ข้าพเจ้า ………………………………………...................... ต าแหน่ง .............................................. 

โรงเรียน …………………………………. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อ าเภอ ……………………………… จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับ

เงินเดือน ๆ ละ ………………….. บาท ยินยอมที่จะเป็นผู้ค้ าประกันกู้ ให้แก่ ................................................ 

ซึ่งได้กูเ้งินจากกองทุน สวัสดิการสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สพป. เชียงใหม่ เขต 4 ตามสัญญาเงินกู้ 

ลงวันที่ ........ /.........../........... และหากผู้กู้ไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่กองทุนได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา 

 หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินเดือนงวดช าระหนี้ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้แทนผู้กู้ จากเงินได้

รายเดือนของข้าพเจ้าส่งต่อกองทุน ด้วยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้ครบตาม

จ านวนที่ผู้กู้ค้างช าระอยู่ 

 

                                       ลงชื่อ ................................................................ ผู้ค้ าประกัน 

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

                                       ลงชื่อ ………………………………………………………… ผู้บังคับบัญชา ผู้ค้ าประกัน 

                                                      (……………………………………) 
                                                                                          

                                        ลงชื่อ ………………………………………………………. พยาน 

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

                                        ลงชื่อ ................................................................ พยาน 

                                                       (……………………………………) 

                                                                                                                                                                                              

 


