
ค าขอกู้เงินสามัญสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
เขียนที่........................................................................ 

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

เรียน ประธานคณะอนุกรรมการด าเนินการสวัสดิการข้าราชการ และลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

 ข้าพเจ้า (นาย / นาง / นางสาว )........................................................อายุ...........ปี  สมาชิกทะเบียนเลขที่............ 
ข้าพเจ้ารับราชการในต าแหน่ง ...............................................................   โรงเรียน หรือสังกัด ............................................ 
ได้รับเงินเดือน............................... บาท / เดือน โทรศัพท์.................................  บ้านเลขที่........................หมู่ที่................. 
ต าบล.........................................อ าเภอ.........................................จังหวัด...............................................เสนอค าขอกู้เงิน
สามัญ  เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ  ด าเนินการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 โปรดพิจารณา  ดังนี้ 
 ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลพบุรี           
เขต 2  จ านวน...............................................บาท  ตัวอักษร (..................................................................................)            
โดยน าไปเพ่ือใช้ท าการ ดังนี้ ................................................................................ ...................................................... 
 ข้อ 2 นอกจากเงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีต่อสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน คือ ผู้ค้ าประกัน จ านวน 3 คน ดังนี้ 
  2.1 ชื่อ.....................................................................โรงเรียน......................................................... .. 
        เลขทะเบียนสมาชิก...........................................ลายมือชื่อ................................................... ..... 
  2.2 ชื่อ.....................................................................โรงเรียน......................................... .................. 
        เลขทะเบียนสมาชิก...........................................ลายมือชื่อ.......................... .............................. 
  2.3 ชื่อ.....................................................................โรงเรียน............................................ ............... 
        เลขทะเบียนสมาชิก...........................................ลายมือชื่อ........................................................ 

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

1.  แนบส าเนาบัตรประจ าตัวผู้กู้และผูค้้ าประกัน อย่างละ 1 ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     2.  แนบสลิปเงินเดือน ผู้กู้และผู้ค้ าประกัน พร้อมท้ังให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสนิทรัพย์หรือเจ้าหน้าท่ีการเงิน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ลงลายมือช่ือรับรอง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
หนังสือมอบอ านาจรับเงินสามัญสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 

 หนังสือมอบอ านาจรับเงินสามัญสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2     ตามท่ีข้าพเจ้าได้กู้เงินสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 จ านวน..............................บาท ข้าพเจ้ามอบให้...........................................................................................   
โรงเรียน.................................................ต าแหน่ง..................................................เป็นผู้รับเ งินสวัสดิการแทนข้าพเจ้า 

ลงชื่อ......................................................ผู้มอบอ านาจ     ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบอ านาจ  
       (........................................................)   (............................................................) 

* แนบส าเนาบัตรประจ าตัวผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ  จ านวน  1  ชุด  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง * 
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา 

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

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่สอบถามแล้ว เห็นควร (ให้กู้ / ไม่ให้กู้ ) ................................................ 
 
      ( ลงชื่อ ) .......................................................... 
                (............................................................. .) 
    ต าแหน่ง...................................................โรงเรียน/สังกัด......................................  
 
หมายเหตุ 
 1. ถ้าผู้กู้เป็นครูสายผู้สอนให้ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารโรงเรียน 
 2. ถ้าผู้กู้เป็นผู้บริหาร , ข้าราชการบ านาญ , เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 
  ให้ผ่านความเห็นชอบจาก ผู้อ านวยการ หรือ รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ลพบุรี เขต 2 
ความเห็นของประธานคณะอนุกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาลพบุร ีเขต 2 
 

อนุมัติ / ไม่อนุมัติ .......................................................... 
 
      ( ลงชื่อ ).......................................................... 
                (..............................................................) 
                 ประธานคณะอนุกรรมการ 
      ............../........................................./.................. 
 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 

ส่งค าขอกู้ถึงส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2  ภายในวันที่  5  ของเดือน 
 

 
หมายเหตุ: 1.วงเงินกู้ไม่เกิน  150,000  บาท ใช้ผู้ค้ าประกันจ านวน  2 คน 
  2.วงเงินกู้ตั้งแต่   150,001  บาทขึ้นไป ถึง 250,000 บาท ใช้ผู้ค้ าประกันจ านวน 3 คน 

 
 
 
 



หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

เลขท่ีสญัญา.........................................................................ลงวันท่ี....................................................................................................... 
ช่ือผู้กู้............................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี........................................ 
ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานในต าแหน่ง...................................................................สังกัดหรือโรงเรียน................................................
อ าเภอ...................................จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์............................................................ บ้านเลขท่ี.......................หมู่ที่....................
ต าบล...................................อ าเภอ...................................จังหวัด.....................................ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อคณะอนุกรรมการสวัสดกิาร
ข้าราชการและลูกจา้งประจ า ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจาก สวสัดกิารข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2      
ไปเป็นจ านวน......................................บาท(....................................................................................)  และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าว
ในวันท าหนังสือกู้โดยถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนตน้เงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ.................บาท (.........................................................) 
พร้อมด้วยดอกเบี้ย ณ วันท่ีท าสญัญาในอัตราร้อยละ...................ต่อปี รวม.........................งวด งวดสดุท้าย............................บาท ทั้งนี้
ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.............................................................................................เป็นต้นไป ข้าพเจ้ารับและยืนยันว่าจะส่งเงินงวดช าระหนี้
ภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบไุว้ส าหรับงวดนั้น ๆ 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน าเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ตามวตัถุประสงค์ในค าขอกู้ คือ เพื่อ..................................................................... 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ ท่ีพึงได้รับตามจ านวนที่สวัสดิการ
ข้าราชการและลูกจา้งประจ า ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2 เรยีกเก็บในแตล่ะเดือนเพื่อช าระหนี้ หุ้น และหรอืเงิน
อื่นใดแทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง และได้รับบ าเหน็จ เงินได้อื่น รวมทั้งคา่หุ้นท่ีข้าพเจ้าเป็นสมาชิก
สวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้า 
สังกัดอยู่หักเงินดังกลา่วท่ีพึงได้รับเพื่อช าระหนี้ที่มีอยู่ต่อ สวัสดิการขา้ราชการและลูกจา้งประจ า ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา         
ลพบุรี เขต 2 แทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า                
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ทุกกรณีและในกรณีที่ข้าพเจ้าลาออกจากสวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 หรือย้าย จะแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบและท าการช าระหนีส้ินท่ีมีอยู่ให้เสรจ็สิ้นก่อน                 
หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตัิตาม ข้าพเจา้ยินยอมให้สวสัดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา              
ลพบุรี เขต 2 น าความในข้อ 5 มาใช้บังคับ 

 หนังสือน้ีท าไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้กู ้ (ลงช่ือ)..................................................คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 
          (...................................................)          (...................................................) 
 
 
 
 

 ข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้จ านวน...............................................บาท ตามหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี..................................................... 
ช าระหนี้ตามหนังสือกูส้ามัญ จ านวน.............................บาท เงินกู้ฉกุเฉิน จ านวน........................บาท หักซื้อหุ้น จ านวน.........................บาท 
คงเหลือเงินท่ีไดร้ับ......................................บาท (....................................................................................................................) 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้รับเงิน 
                  (...................................................)  
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้จ่ายเงิน        (ลงช่ือ).............................................ผู้ตรวจสอบเอกสาร 
       (...................................................)                         (...................................................) 

 

…………………………………………….พยาน(ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพยห์รือเจ้าหน้าท่ีการเงิน   
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2) 
(..................................................................................) 
 

………………………………………….…….พยาน(ผู้บังคับบัญชา) 
(..................................................................................) 
 



หนังสือค้ าประกันเงินกู้สามัญสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า  
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 

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

ชื่อผู้ค้ าประกนั........................................................................................... 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................................................................อายุ........................ปี
สมาชิกสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี เขต 2   เลขทะเบียน               
สมาชิก......................รับราชการหรือท างานประจ าต าแหน่ง.........................................................................................สังกัดหรือ
โรงเรียน..................................................................... อ าเภอ................................. จังหวัดลพบุรี  โทรศัพท์................................... 
บ้านเลขที่.......................หมู่ที่...............ต าบล...................................อ าเภอ...................................จังหวัด.........................................
ขอท าหนังสือค้ าประกนัไว้ต่อคณะกรรมการสวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ลพบุรี เขต 2 เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี ้
 ข้อ 1.  ตามที่ (ผู้กู้).......................................................................................................ได้กู้เงินสามัญสวัสดิการข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 สัญญาเลขที่................................................................
ลงวันที่..................................................................ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอย่างไม่มีจ ากัด  เพื่อหนี้สินเก่ียวกับเงินกู้สามญัรายนี้ 
ในส่วนที่เกินกวา่ค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ในสวัสดิการฯ 
 ข้อ 2.  ข้าพเจ้าทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในการส่งเงินช าระหนี้ อตัราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนด            
ตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นัน้โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายนิยอมค้ าประกันการปฏบิัติตามข้อผูกพนันั้น ๆ ทุกประการ 
 ข้อ 3.  ในกรณีที่สวัสดิการข้าราชการและลูกจา้งประจ า ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาลพบุรี เขต 2      
ยอมผ่อนเวลาส่งเงนิค่าหุ้นช าระหนี้ ตามที่ก าหนดไว้ให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าเป็นการผ่อนเวลานัน้เป็นความประสงค์               
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        (...........................................................) 
 
ลงชื่อ...........................................พยาน(ผู้บังคับบัญชา)  
(.................................................................................) 
 
 
หมายเหตุ  1. ถ้าผู้ค้ าประกันเป็นครูสายผู้สอนให้ผู้บริหารโรงเรียนเป็นพยาน 
             2. ถา้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้บรหิาร ข้าราชการบ านาญ เจ้าหน้าที่ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบรุี  เขต 2   ให้ ผู้อ านวยการ หรือ                
รองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 เป็นพยาน 

…………………………………………….พยาน(ผู้อ านวยการกลุ่ม
บริหารงานการเงินและสินทรัพยห์รือเจ้าหน้าท่ีการเงิน         
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2) 
(..................................................................................) 
 


