
 
แบบคําขอกูและรับรองสิทธิ 

โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.   
 

 

เลขประจําตัวประชาชน          -   -                   -              -    เลขประจําตัวสมาชิก ช.พ.ค.   ........................... 
 

1.  ขอมูลผูกู    (เพ่ือประโยชนของทาน  กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริง) 
      1.1 ชื่อ - สกุล…………………………………………….…………สังกัด ช.พ.ค. จังหวัด……………….………………….. 
               อายุ…...............ป..................เดือน   วุฒิการศึกษา..............................................................อายุการเปนสมาชิก .............. ป    
      1.2 สถานภาพ           โสด          สมรส                       หยา         หมาย 
 ชื่อคูสมรส ………………………………………….………….…………………จํานวนบุตร ................... คน 
      1.3   อาชีพปจจุบัน     ขาราชการคร ู   บุคลากรทางการศึกษา/ ผูปฏิบัติงานดานการศึกษา 
       ขาราชการประจํา       ขาราชการบํานาญ   ขาราชการบําเหน็จ 
        ครูเอกชน                   ครูเอกชนท่ีลาออกแลว  อื่น ๆ ................................................................................ 
สถานท่ีทํางาน..……………….…….………………..……….………………….…….………………………..……………....……
ตําแหนง………………………………………โทรศัพท.……………………  หนวยจายเงินเดือน …………………..……………. 
ท่ีอยูตามทะเบียนบาน……………………..…………..….………………..…………………..……………………..….……...…… 
………………………….…….……………………………..……..…….………………โทรศัพท.……..……………………….… 
ท่ีอยูปจจุบัน…………………………..…………..…………………………………..……………….…………….…..…………… 
…………………………….…….……………………..……… โทรศัพท.………...……………โทรศัพทมือถือ…….…………… 
      1.4 สถานท่ีสะดวกในการติดตอ     สถานท่ีทํางาน                     ท่ีอยูตามทะเบียนบาน        ท่ีอยูปจจุบัน             
      1.5 ชําระเงินคาสงเคราะหรายศพ ช.พ.ค.  ณ  (ระบุหนวยงาน) …….…….…...………..…………………………..………… 
      1.6 ขาพเจา              ไมเคยเปนผูกูเงิน ช.พ.ค.                   เปนผูกูเงิน ช.พ.ค. ธ.กรุงไทย วงเงินกู ......................................บาท                 
                                         เปนผูกูเงิน ช.พ.ค. ธ.ออมสิน  โครงการ ช.พ.ค.  ....................        วงเงินกู ......................................บาท       

2.  จํานวนเงินท่ีขอกู  .……………… …..............…..…………..บาท (……………….............…...............…..........................…..)  

3.  วัตถุประสงคการกูเพ่ือ   ..…………………….…. …………………….………….…………………………….…..…………… 

4.  ขอมูลผูมีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค.  ณ วันท่ียื่นคําขอกูเงินจากธนาคารออมสิน  ซึ่งตรงกับการระบุผูมีสิทธิรับเงินท่ีไดแจงไวกับ
สํานักงานคณะกรรมการ สกสค.   ขาพเจาจึงขอแจงชื่อผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ค.  จํานวน ................... คน  ดังนี ้

      4.1  ชื่อ – สกุล ..................................................….........................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          ความสัมพันธ ....................................... 
             สถานท่ีสะดวกในการติดตอ ………………………………………………………………………........…........................... 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 

 
 
 
 

 ธนาคารออมสินสาขา……..……….……………....
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     4.2  ชื่อ – สกุล ......................................................…......................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          ความสัมพันธ ....................................... 
             สถานท่ีสะดวกในการติดตอ ………………………………………………………………………........…........................... 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 

     4.3  ชื่อ – สกุล ......................................................…......................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          ความสัมพันธ ....................................... 
             สถานท่ีสะดวกในการติดตอ ………………………………………………………………………........…........................... 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 

      4.4  ชื่อ – สกุล .....................................................…......................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          ความสัมพันธ ....................................... 
             สถานท่ีสะดวกในการติดตอ ………………………………………………………………………........…........................... 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 

     4.5 ชื่อ – สกุล .......................................................…......................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          ความสัมพันธ ....................................... 
             สถานท่ีสะดวกในการติดตอ ………………………………………………………………………........…........................... 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 

      4.6  ชื่อ – สกุล .....................................................…......................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          ความสัมพันธ ....................................... 
             สถานท่ีสะดวกในการติดตอ ……………………………………………………………………….........….......................... 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 
 

5.  หลักทรัพยคํ้าประกันในการกูเงิน 
 หนังสือยินยอมใหหักเงินสงเคราะหครอบครัว  ช.พ.ค. 
                บุคคลคํ้าประกัน รายละเอียดดังนี ้

      5.1  ชื่อ – สกุล ..................................................….........................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          อายุงาน ...... ป  เงินเดือน ..............บาท  
             สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................................................................... 
              .................................................................................  ตําแหนง…………….…..……....โทรศัพท......................................... 
             ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได............................................................................................................................................................ 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 
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      5.2  ชื่อ – สกุล .....................................................…......................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -         อายุงาน........ ป  เงินเดือน ..............บาท  
             สถานท่ีทํางาน.......................................................................................................................................................................... 
              .................................................................................  ตําแหนง………………..….…....โทรศัพท......................................... 
             ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได............................................................................................................................................................ 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 

      5.3  ชื่อ – สกุล .....................................................…......................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -         อายุงาน........ ป  เงินเดือน ..............บาท  
             สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................................... 
              .................................................................................  ตําแหนง……….………..……....โทรศัพท......................................... 
             ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได............................................................................................................................................................ 
              …………….…….……………………..………โทรศัพท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 

      5.4  ชื่อ – สกุล ..................................................….........................วัน / เดือน /ป เกิด  ..................................... อายุ .....…........ ป 
             เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                              -             -          อายุงาน ...... ป  เงินเดือน ..............บาท  
             สถานท่ีทํางาน......................................................................................................................................................................... 
              .................................................................................  ตําแหนง…………….…..……....โทรศัพท......................................... 
             ท่ีอยูปจจุบันท่ีติดตอได............................................................................................................................................................ 
              …………….…….……………………..………โทรศพัท.………………………โทรศัพทมือถือ…………......….……… 
 

 หลักทรัพยคํ้าประกัน   รายละเอียดดังนี ้
        -  โฉนดท่ีดิน/โฉนดตราจอง/น.ส.3/น.ส.3ก/น.ส.3ข/หองชุดเลขท่ี .................. เนื้อท่ี …....ไร..........งาน .................ตรว./ ตรม. 
ท่ีต้ัง ………………………..…………………….…………………………..……..…….….………….…………………………… 
ราคาประเมินกรมท่ีดิน………………………….……… บาท (……….……….………...……..……………..……..………..บาท)  
        -   อาคาร / สิ่งปลูกสรางเลขท่ี ...........................หมูท่ี..............ตําบล..............................อําเภอ.................................................... 
จังหวัด ................................ .ราคาประเมิน………..…… บาท (…..…………….....……………………………..…..………..บาท) 
       -   สลากออมสิน งวดท่ี..................หมายเลข.....….….…………...……………….  ถึง .…………………………..…………… 
       -   สมุดเงินฝากธนาคารออมสินสาขา………………………………. จํานวนเงินคงเหลือ……………………………………… 
6.  การนี้ทําประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุเพ่ือประกันสินเช่ือ    
     เดิม                เคยทําประกันสินเชื่อ (โครงการ ช.พ.ค.  5)  วงเงิน..............................บาท              ไมเคยทําประกันสินเชื่อ               
     ครั้งนี้             ประสงคทําประกัน  วงเงิน...................................บาท                                               ไมประสงคทําประกัน                           

7.  วิธีการชําระหนี้เงินงวด 
  หักเงินเดือนผูกู ณ (ระบุหนวยงานท่ีสามารถหักเงินได)  ............................................................................................ 
  ชําระดวยตนเอง ณ สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. / สํานักงาน สกสค. จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร   
                หรอืหักผานธนาคาร (ระบุชื่อธนาคาร) ............................................  สําหรับผูท่ีไมมีหนวยงานหักเงินเดือน 
 
 



 
 

- 4 - 
 
     ท้ังนี้  ขาพเจายินยอมใหธนาคารออมสินตรวจสอบและเปดเผยขอมูลเครดิต  ขอมูลสวนตัว และหรือขอมูลอื่นใด  
เกี่ยวกับสินเชื่อท่ีขาพเจามีอยูใหกับธนาคารหรือสถาบันการเงินตาง ๆ หรือ นิติบุคคลอื่นท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายใหประกอบ
ธุรกิจขอมูลเครดิต  ซึ่งการตรวจสอบและหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวตองเปนไปตามวัตถุประสงคของการใหขอมูลตามท่ีกําหนด  
ในกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิตรวมถึงสํานักงานคณะกรรมการ สกสค.  โดยขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนความ
ยินยอมดังกลาวนี้แตอยางใด  และกรณีท่ีขาพเจาตกลงใจทําประกันชีวิตหรือประกันภัยอุบัติเหตุเพ่ือประกันสินเชื่อ ขาพเจายินยอม
ชําระคาเบ้ียประกัน  และหากธนาคารออมสินไดชําระคาเบ้ียประกันดังกลาวแทนขาพเจาแลว   ขาพเจายินยอมชําระคาเบ้ียประกัน
ดังกลาวพรอมดอกเบ้ียในอัตราเดียวกับดอกเบ้ียเงินกูใหแกธนาคาร  ท้ังนี ้สุดแตธนาคารจะเห็นสมควร   
 
 
       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําเตือน  :  การแจงขอมูลเท็จมีความผิดทางกฎหมายอาญา 
 
 

 

ขอรับรองวาผูขอกูไมเคยคาง 

1.  เงินสงเคราะหรายศพ  ช.พ.ค กอนยื่นคําขอกู  6 เดือน   
และชําระเงินเปนปจจุบัน 

2.  เงินงวดผอนชําระเงินกูโครงการสวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค.   
กอนยื่นคําขอกู 3 เดือน  และชําระเงินงวดผอนชําระเงินเปนปจจุบัน 
(กรณีท่ีเคยกูเงิน โครงการ ช.พ.ค.  มากอนหนาโครงการนี)้ 
 
(ลงช่ือ) ……………………………………………… 
               (…………………………………………..)  
                           เจาหนาท่ีการเงิน สกสค. 
                   วันท่ี…..……./..…..………/…….…….. 

รายไดคงเหลือกรณีผูกูมีการหักกลบลบหนี้เดิม 

รายไดสุทธิจากสลิปเงินเดือนปจจุบัน    ................................บาท 
บวก  เงินงวดสงชําระท่ีตองการหักกลบ ................................บาท 
รายไดคงเหลือ                                         ................................บาท 
 

 

                 ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนนี้เปนความจริง    
ทุกประการ   
 
 

 (ลงช่ือ)   …………………………………………  ผูขอกู 

(………………………………………..) 

วันท่ี….……./..….………/…..…….... 
เรียน    ผูจัดการธนาคารออมสิน  สาขา ……………………… 
           ขอรับรองวาผูลงนามขอกูขางตนเปนสมาชิก  ช.พ.ค.                    
เลขประจําตัว ....................................... และไดตรวจสอบผูมีสิทธิ 
รับเงินสงเคราะหครอบครัวแลว       เห็นสมควรใหกูไดในวงเงิน
................................บาท  (……………………………………….) 

 
 

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

ผูอํานวยการสํานักสวัสดิภาพครู /  ผูอํานวยการสํานักงาน สกสค. 
จังหวัด ............................................ 

วันท่ี………./..…….....……/………….. 



 
หนังสือยินยอมใหหักเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ค.  

                                                                                                                                    สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. /สํานักงาน สกสค.  
                                      จังหวัด........................................................................... 

                                            วันท่ี............................................................................... 
 

เรียน   ประธานกรรมการ  ช.พ.ค. 
 ตามท่ีขาพเจา........................................................................................สมาชิก ช.พ.ค. เลขประจําตัว................................................. 
สังกัด……..............................................ไดกูเงินจาก  ธนาคารออมสิน ในโครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.   ขาพเจายอมรับวายังมีหนี้สินคาง
ชําระอยูกับธนาคาร   แตเนื่องจากผูถูกระบุใหมีสิทธิรับเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ค.  รวมจํานวน.........................คน   จะมีสิทธิรับเงิน
สงเคราะหครอบครัว ช.พ.ค.   หลังจากท่ีขาพเจาถึงแกกรรม    และบุคคลดังกลาวไดตกลงยินยอมใหหักเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ค.  
เพื่อนําไปชําระหนี้ท่ีคางชําระตอธนาคารตามสัญญากู  โดยจะไมบอกเลิกหรือเพิกถอนการใหความยินยอมนี้ไมวากรณีใด ๆ ท้ังสิ้น  จนกวา
ธนาคารจะไดรับการชําระหนี้ครบถวน 
 การดําเนินการดังกลาวขางตน  ผูลงลายมือช่ือในหนังสือยินยอมขอรับผิดชอบทุกประการ   และเพื่อเปนหลักฐาน  จึงไดลงลายมือ
ช่ือใหไวตอหนาพยาน 
 
 

                    ลงช่ือ............................................................สมาชิก  ช.พ.ค. 
 (............................................................) 

       ลงช่ือ.........................................................ผูใหความยินยอม              ลงช่ือ........................................................ผูใหความยินยอม 
              (.........................................................)                              (.........................................................) 
 

       ลงช่ือ.........................................................ผูใหความยินยอม              ลงช่ือ........................................................ผูใหความยินยอม 
              (.........................................................)                             (.........................................................) 
 

       ลงช่ือ.........................................................ผูใหความยินยอม              ลงช่ือ........................................................ผูใหความยินยอม 
              (.........................................................)                              (.........................................................) 
 

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

หมายเหตุ       1.  เอกสารฉบับนี้มีผลสมบูรณตอเม่ือสมาชิก ช.พ.ค. และผูใหความยินยอมตองลงลายมือช่ือตอหนาเจาหนาที ่ และ 
                             เจาหนาท่ีดังกลาว ไดลงลายมือช่ือรับรองเรียยรอยแลวเทานั้น   
                        2.  กรณีผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะหครอบครัวไดใหความยินยอมในหนังสือนี้แลว สมาชิก ช.พ.ค. ไมสามารถเปลี่ยนแปลงผูมี 
                             สิทธิรับเงินสงเคราะหครอบครัวได   จนกวาจะชําระคืนเงินกูตามโครงการเรียบรอยแลว  

                    ขาพเจา ............................................................................ เปนเจาหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค./ 
สํานักงาน สกสค.จังหวัด............................................... ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนไดลงลายมือช่ือตอหนาขาพเจา 

ลงช่ือ............................................................... 
(.............................................................) 
วันท่ี......./........................../................... 



 
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนและเงินไดอื่นจากทางราชการ/หนวยงาน 

(กรณีผูกูและผูคํ้าประกันอยูหนวยงานเดียวกัน) 

 ท่ีทํางาน ………………………………...……… 
       …………………………………………..……… 
 วันท่ี.................................................. 
                  หนวยงานตนสังกัด                                                 
เรียน          ผูจัดการโรงเรียน/ผูแทนนิติบุคคล..............................................................................................................................   

  ขอ 1. ขาพเจา (ผูกู) ชื่อ............................……..……..……ตําแหนง.……..............................………..... 
สังกัด........................................….....…ตําบล/แขวง………………..………อําเภอ/เขต..............................…………….... 
จังหวัด.......................……....……. ไดรับเงินเดือนเดือนละ………..…..…….…บาท  มีเงินไดอื่นจากทางราชการ/หนวยงาน  
เดือนละ..…………….……...บาท  มีอายุราชการคงเหลือ...…......ป…………เดือน  (นับจากวันท่ียื่นขอกู)  ไดขอกูเงินจากธนาคาร
ออมสิน   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัดหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากราชการ/
หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด   เพ่ือชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น   ไมวาจะเปนหนี้เงินตน    ดอกเบ้ีย  
คาอุปกรณแหงหนี ้ และคาเสียหายตามท่ีปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน  ท้ังนี้  โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ
ลวงหนา และในกรณีท่ีขาพเจายายหนวยงาน   ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัดใหมหักเงินเดือนหรือ          
เงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดใหม  เพ่ือชําระหนี้ดังกลาวใหธนาคาร
ตอไปตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
  กรณีขาพเจา(ผูกู) ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ  ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/    
หนวยงานเจาสังกัด  หักเงินบําเหน็จบํานาญ  และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ  เพ่ือชําระหนี้
ดังกลาว  ใหแกธนาคารตอไปตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

.  ขอ  2. ผูคํ้าประกัน  รายละเอียดดังนี้  
       2.1  ขาพเจา (ผูคํ้าประกัน) ชื่อ.............................................…..….......ตําแหนง..............………....…………. 

สังกัด………………………….……...….......ตําบล/แขวง........…………..……………..…อําเภอ/เขต…………….........................
จังหวัด.............................……...........................……………ไดรับเงินเดือนเดือนละ..………........….......บาท  และมีเงินไดอื่นจาก
ทางราชการเดือนละ…………………..…..บาท    มีอายุราชการคงเหลือ.....…....ป…………เดือน  (นับจากวันท่ียื่นขอกู)  ไดตกลง
คํ้าประกันการกูเงินของ(ผูกู) …………………………………….……………………………………..…………....... 

       2.2  ขาพเจา (ผูคํ้าประกัน) ชื่อ.................................…..…..........ตําแหนง..............……….........…………. 
สังกัด……………………….……...….......ตําบล/แขวง........…………..……………..…อําเภอ/เขต……….................................               
จังหวัด.............................……...........................……………ไดรับเงินเดือนเดือนละ..………......….......บาท  และมีเงินไดอื่นจาก
ทางราชการเดือนละ……………..…..…..บาท    มีอายุราชการคงเหลือ.....…....ป…..……เดือน  (นับจากวันท่ียื่นขอกู)  ไดตกลง 
คํ้าประกันการกูเงินของ(ผูกู) …………………………………….……………………………………..…………....... 

       2.3  ขาพเจา (ผูคํ้าประกัน) ชื่อ.................................…..….......ตําแหนง.............………....…...………. 
สังกัด……………………….……...….......ตําบล/แขวง........…………..……………..…อําเภอ/เขต………............................               
จังหวัด.............................……...........................……………ไดรับเงินเดือนเดือนละ..……….......….......บาท  และมีเงินได 
 

 
 



- 2 -………. 

อื่นจากทางราชการเดือนละ……………..…..…..บาท    มีอายุราชการคงเหลือ.......…....ป…..………เดือน  (นับจากวันท่ียื่นขอกู)                      
ไดตกลงคํ้าประกันการกูเงินของ(ผูกู) …………………………………….……………………………………..…. 

       2.4  ขาพเจา (ผูคํ้าประกัน) ชื่อ..........................................….......ตําแหนง.............………..........…………. 
สังกัด……………………….……...….......ตําบล/แขวง........…………..……..………..…อําเภอ/เขต………...............................             
จังหวัด.............................……...........................……………ไดรับเงินเดือนเดือนละ..………......….......บาท  และมีเงินไดอื่นจาก
ทางราชการเดือนละ……………..…..…..บาท    มีอายุราชการคงเหลือ.....…....ป…..……เดือน  (นับจากวันท่ียื่นขอกู)  ไดตกลง 
คํ้าประกันการกูเงินของ(ผูกู) …………………………………….……………………………………..…………....... 

 โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัดท่ีขาพเจาสังกัด หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดท่ีขาพเจามี
สิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด  เพ่ือชําระหนี้แทนผูกู  ในกรณีท่ีผูกูไมชําระหนี้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู 
ช.พ.ค. ของธนาคารออมสิน  ใหแกธนาคารตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น   โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ
ลวงหนา และถาธนาคารผอนเวลาใหแกผูกูเพ่ือชําระหนี้  โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม  ขาพเจายอมตกลงดวย
กับการใหผอนเวลานั้นทุกครั้งไป และยอมมิใหถือเอาการใหผอนเวลาเชนวานั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิด ของขาพเจาใน
ฐานะผูคํ้าประกันเปนอันขาด  ท้ังนี้  ขาพเจายอมสละสิทธิขอตอสูท่ีจะใหผูใหกูทําการเรียกรองเอาจากผูกูกอนดวย  และในกรณีท่ี
ขาพเจายายหนวยงาน  ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัดท่ีขาพเจาสังกัดใหม  หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด
จากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดใหม  เพ่ือชําระหนี้ดังกลาวใหธนาคารตอไปจนกวา
จะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
 กรณีขาพเจา (ผูค้ํา  

                                ลายมือชื่อ………………….…..………….………..ผูใหความยินยอม / ผูกู  
                                                                                (…………………..……………………..) 

                ลายมือชื่อ………..…..….…..………..…..ผูใหความยินยอม /         ลายมือชื่อ………..…..…...……….……...  ผูใหความยินยอม /  
                            (……………………………..….) ผูคํ้าประกัน                                (…………………….………....…)  ผูคํ้าประกัน   

                ลายมือชื่อ………..…..….…..…………… ผูใหความยินยอม /        ลายมือชื่อ………..…..….…...………….. ผูใหความยินยอม /  
                           (………………………..….……) ผูคํ้าประกัน                                (…………………….….……...…)  ผูคํ้าประกัน   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํารับรองในการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัด 
                       ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูกูและหรือผูคํ้าประกัน (ถามี)   
เพ่ือชําระหนี้ใหกับธนาคารออมสินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  

                        1.  ลายมือชื่อ………………………..…..……………เจาหนาท่ีการเงิน 
                                         (.………..……..…………..………………) 

                        2.  ลายมือชื่อ……………..……….…..…………..…หัวหนาหนวยจายเงินเดือน     
                                            (…..……...…………………..…..……….…) 
           หมายเหตุ   กรณีสังกัดสถานศึกษาเอกชน   ใหลงนามพรอมประทับตราของหนวยงาน 



 
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนและเงินไดอื่นจากทางราชการ /หนวยงาน (สําหรับผูกู) 

(กรณีผูกูและผูค้ําประกันอยูคนละหนวยงาน) 

       ท่ีทํางาน ……………………………….……… 
       ………………………………………………… 
               วันท่ี………….………………………… 
                  หนวยงานตนสังกัด                                                 
เรียน          ผูจัดการโรงเรียน/ผูแทนนิติบุคคล........................................................................................................  
  ขาพเจา (ผูกู) ชื่อ ...................………...……….………..ตําแหนง.…..…............................................…..…….. 
สังกัด.........................................…..…ตําบล/แขวง………………….…อําเภอ/เขต..............................…………………………... 
จังหวัด.............................…..……ไดรับเงินเดือนเดือนละ………………..…….……บาท  และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ  
..………...…….…บาท    มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ..……....ป….…….....เดือน  (นับจากวันท่ียื่นขอกู)   ไดขอกูเงินจาก
ธนาคารออมสิน   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัดหักเงินเดือนและเงินไดอื่นใดท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ 
จากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด    เพ่ือชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  ไมวาจะเปน 
หนี้เงินตน  ดอกเบ้ีย  คาอุปกรณแหงหนี้   และคาเสียหายตามท่ีปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน   ท้ังนี้  โดยไมจําตอง 
บอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา  และในกรณีท่ีขาพเจายายหนวยงาน  ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจา 
สังกัดใหมหักเงินเดือนและเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดใหม  
เพ่ือชําระหนี้ดังกลาวใหธนาคารตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 
 กรณีขาพเจาออก ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ  ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/ 
หนวยงานเจาสังกัด  หักเงนิบําเหน็จ  บํานาญ  และเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ  เพ่ือชําระหนี้
ดังกลาวใหแกธนาคารตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

 

ลายมือชื่อ………………….…..……….….………..ผูใหความยินยอม / ผูกู  
                  (……………………..……….………….)   
  

คํารับรองในการหักเงินเดือนและเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัด 
                       ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนและเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพ่ือชําระหนี้ใหกับ
ธนาคารออมสินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  

                                   1.  ลายมือชื่อ………………………..…..……………เจาหนาท่ีการเงิน 
                                                     (.………..……..…………..….…………) 

2. ลายมือชื่อ……………..……….…..……….….… หัวหนาหนวยจายเงินเดือน     
                                                      (.………..……..…………..….…………) 
    หมายเหต ุ   กรณีสังกัดสถานศึกษาเอกชน  ใหลงนามพรอมประทับตราของหนวยงาน 

 
 



 

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนและเงินไดอื่นจากทางราชการ/หนวยงาน 
(สําหรับผูค้ําประกัน  กรณีผูกูและผูค้ําประกันอยูคนละหนวยงาน) 

                                                                                                                       ท่ีทํางาน …………….…………..…….……… 
 ……………………………………………….. 
         วันท่ี………….…………………………… 
                       หนวยงานตนสังกัด                                                 
     เรียน          ผูจัดการโรงเรียน/ผูแทนนิติบุคคล...............................................................................................................  
                             ขาพเจา (ผูคํ้าประกัน)  ชื่อ………..........................................………...ตําแหนง.……........................................... 
     สังกัด...............................................…..…ตําบล/แขวง…….……….........……..……อําเภอ/เขต..............................…….…….. 
     จังหวัด..............................ไดรับเงินเดือน………..……..…บาท และมีเงินไดอื่นจากหนวยงานเดือนละ…….....….............. บาท             
     รับราชการ/ทํางาน...........ป    มีอายุราชการ/ทํางานคงเหลือ....…....ป….…..เดือน (นับจากวันท่ียื่นขอกู) 
 ไดตกลง (รวมกัน) คํ้าประกันการกูเงนิ หรือยินยอมใหหักเงินแทน (ผูกู) ...………..…...............………...……...   
     อยางลูกหนี้รวม  โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัด หักเงินเดือนและเงินไดอื่นใด  ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ  
     จากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด  เพ่ือชําระหนี้แทนผูกู  ในกรณีท่ีผูกูไมชําระหนี้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู    
     ช.พ.ค.  ของธนาคารออมสิน  ใหแกธนาคารตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ 
     ลวงหนา ถาธนาคารผอนเวลาใหแกผูกูเพ่ือชําระหนี้โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม  ขาพเจายอมตกลงดวย 
     กับการใหผอนเวลานั้นทุกครั้งไป  และยอมมิใหถือเอาการใหผอนเวลาเชนวานั้นเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา 
     ในฐานะผูคํ้าประกันเปนอันขาด   ท้ังนี้  ขาพเจายอมสละสิทธิขอตอสูท่ีจะใหผูใหกูทําการเรียกรองเอาจากผูกูกอนดวย    
     และในกรณีท่ีขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัดใหมหักเงินเดือน  และเงินได 
     อื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีมีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีสังกัดใหม  เพ่ือชําระหนี้ดังกลาวใหธนาคารตอไปจนกวาจะ 
     ชําระหนี้เสร็จสิ้น  
  กรณี 

                                                     ลงชื่อ…………………………………..….. ผูคํ้าประกัน / ผูใหความยินยอม  
                                                            (.….…………………..……………….)  

 
 

คํารับรองในการหักเงินเดือนและเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานเจาสังกัด 
                     ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนและเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพ่ือชําระหนี ้     
ใหกับธนาคารออมสินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  
 

                                 1.  ลายมือชื่อ………………………….…..…….……เจาหนาท่ีการเงิน 
                                                   (.………..…………..……….……………) 
 

                                  2.  ลายมือชื่อ…………….….……….…..….………หัวหนาหนวยจายเงินเดือน     
                                                    (.………..………...….…….…………….) 
 

หมายเหตุ  1.  กรณีสังกัดสถานศึกษาเอกชน   ใหลงนามพรอมประทับตราของหนวยงาน 
                 2.  กรณีมีผูค้ําประกันมากกวา 1 คน ใหจัดทําคนละ 1 ฉบับ  
                 3.  ผูใหความยินยอมหักเงินแทนผูกูตองมีความสัมพันธกับผูกูในฐานะบิดา มารดา คูสมรส หรือบุตรที่บรรลุนิติภาวะเทานั้น                               



 
    

 
หนังสือยินยอมใหหักเงินกูสมทบกองทุนสงเสริมความม่ันคง 

ตามโครงการสวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค.  
                                                                  วันท่ี...........เดือน........................พ.ศ............. 

    ขาพเจา (ผูกู) ช่ือ .................................................................  เลขประจําตัว ช.พ.ค.  ............................................. 
เลขประจําตัวประชาชน          -                         -                               -             -          สังกัด....................................................... 
อาย.ุ............. ป   อยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี................ซอย......................................ถนน…….................................... 
ตําบล/แขวง...........................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................................
รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท............................ โทรศัพทมือถือ..................................เปนผูท่ีไดรับอนุมัติเงินกู
ตามโครงการสวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค. จากธนาคารออมสินสาขา............................................................................... 
    ขาพเจาไดรับทราบวัตถุประสงคในการหักเงินกู  สมทบเขากองทุนสงเสริมความม่ันคงตามโครงการสวัสดิการ
เงินกู ช.พ.ค. เปนอยางดีแลว   ท้ังนี้  ขาพเจาขอแจงขอมูลการจายเงินสมทบเขา  “กองทุนสงเสริมความม่ันคงโครงการ
สวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค.”   ของขาพเจา  ดังนี ้

           เคยจายเงินสมทบเขา “กองทุนสงเสริมความม่ันคงโครงการสวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค.” โครงการ..........  แลว          
           เปนเงิน..........................................บาท   

                 ยังไมเคยจายเงินสมทบเขากองทุนดังกลาว 
                  ขาพเจา   จึงยินยอมใหสํานักงาน  ช.พ.ค.   หักเงินจากยอดเงินกูธนาคารออมสินของขาพเจา   เปนจํานวนเงิน  
…..……….... บาท  (……..............................……….……..) เพ่ือนําไปสมทบเขากองทุนสงเสริมความม่ันคงตามโครงการ
สวัสดิการเงินกูสมาชิก ช.พ.ค.ใหครบจํานวน 2,000.- บาท  (สองพันบาทถวน) 

เพ่ือเปนหลักฐาน  ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวตอหนาพยานเปนสําคัญ 
       

                     ลงช่ือ........................................................ผูใหความยินยอม 
(......................................................) 

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

 

 

 

 
 

สํานักงานคณะกรรมการ สกสค. / สํานักงาน สกสค.จังหวัด ............................................. ไดตรวจสอบขอมูลขางตนแลว 
    ไมตองหักเงินเพ่ิม 
    หักเงินเพ่ิมจํานวน..........................บาท 
                                                                              ลงชื่อ..................................................... 

                                                                                             (....................................................) 
                                                                                      วันท่ี.........../.........................../................ 



 
การตรวจสอบเอกสารคําขอกู โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. 

ช่ือ- นามสกุลผูกู   .........................................................................  เลขประจําตัวสมาชิก ช.พ.ค.  ............................... 
                   เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาสินเช่ือ  โปรดจัดสงเอกสารท่ีเกี่ยวของใหครบถวน   และใหทําเครื่องหมาย   
เพื่อแนบสงเรื่องแบบคําขอกูใหธนาคาร   

หมายเหตุ  : เจาของสําเนาเอกสารของผูกู/ คูสมรส/ ผูคํ้าประกัน/ ผูมีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. / ตองลงลายมือช่ือรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ 
                    ดวยตนเอง                   

เอกสารการย่ืนขอใชบริการสินเช่ือ ผูกู 
คู

สมรส 
(ผูกู) 

ผูค้ํา
ประกัน 

ผูมีสิทธิรับ
เงิน ช.พ.ค. 

เอกสาร 

1 ชุด 2 ชุด 

1.   แบบคําขอกูและรับรองสิทธิ โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.       
2. หนังสือยินยอมใหหักเงินสงเคราะหครอบครัว ช.พ.ค.       
3.    หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนและเงินไดอื่นจากทางราชการ / หนวยงาน 

3.1  ผูกูและผูคํ้าประกันอยูหนวยงานเดียวกัน                             
3.2  กรณีผูกูและผูคํ้าประกันอยูคนละหนวยงาน (สําหรับผูกู)    
3.3  กรณีผูกูและผูคํ้าประกันอยูคนละหนวยงาน (สําหรับผูคํ้าประกัน / 
       ผูใหความยินยอมหักเงินแทนผูกู)                     
 กรณีมีผูคํ้าประกันมากกวา 1 คน  ใหจัดทําคนละ 1 ฉบับ 

 
 
 

 
 
 

 

  
 
 
 

   



 

4.    หนังสือยินยอมใหหักเงินกูสมทบกองทุนสงเสริมความม่ันคงตามโครงการ 
      สวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.       

 

เอกสารสวนตัวทางการเงินเพื่อประกอบการกู       
5.    สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรขาราชการ หรือบัตรขาราชการบํานาญ    
       หรือบัตรพนักงานองคกรของรัฐ     

 
 

6.    สําเนาทะเบียนบาน       
7.    สําเนาใบสําคัญการสมรส/การหยา (ถามี)       
8.    สําเนาใบเปลี่ยนช่ือ – ช่ือสกุล (ถามี)       
9.    เอกสารแสดงรายไดผูกู /  ผูคํ้าประกัน 

9.1  กรณีผูกูท่ีมีเงินเดือน / เงินบํานาญ  สําเนาสลิปเงินเดือน / เงินบํานาญ หรือ   
       Statement หรือสมุดบัญชีเงินเดือน / เงินบํานาญ ยอนหลัง 3 เดือนติดตอกัน 
9.2  กรณีผูกูท่ีไมมีเงินเดือน / เงินบํานาญ สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากท่ีมียอด            
       เงินฝากบัญชีธนาคารยอนหลัง 6 เดือนติดตอกัน  
9.3  ผูคํ้าประกัน  สําเนาสลิปเงินเดือน / เงินบํานาญ หรือ Statement  หรือ          
       สมุดเงินฝากท่ีมีเงินเดือน / เงินบํานาญท่ีเปนปจจุบัน 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

10. กรณีใชสมุดฝากเงินออมสิน/สลากออมสินพิเศษเปนหลักประกัน 
- สําเนาสมุดเงินฝากเงินออมสิน/ สลากออมสินพิเศษ 

 
 

     

11. กรณีใชอสังหาริมทรัพยคํ้าประกัน  
- สําเนาโฉนดท่ีดิน/สําเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หองชุด/แผนผังแสดงท่ีต้ัง

ท่ีดิน/แบบแปลนอาคาร ท้ัง 4 ดาน/ หนังสือรับรองการประเมินราคาท่ีดิน  
(ธนาคารเรียกเก็บคาธรรมเนียมตามท่ีกําหนด) 

 
 

   
 

   



 
แบบสรุปการหักเงินจากเงินกู    

โครงการสวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค. 

          เรียน   ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา .................................................... 
            สํานักงานคณะกรรมการ  สกสค.  ขอแจงใหหักเงินกูของผูกูช่ือ........................................................  
          เลขประจําตัว ช.พ.ค............................ จากเงินโครงการสวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค.  รวม ........................................ บาท 

  ปดหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. (โครงการ ช.พ.ค. 1) จํานวน ............................. บาท  (ปดบัญชธีนาคารกรุงไทย) 
      ผูเปนหนี้โครงการ ช.พ.ค. 1 ตองปดบัญชีคืนทุกคน ใหสาขาออกเปนเช็คส่ังจายธนาคารกรุงไทย (A /C  PAYEE  ONLY) 

  ปดหนี้โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค.    2  3  4   5  จํานวน.............................บาท (ปดบัญชธีนาคารออมสิน) 
       ผูท่ีเปนหนี้โครงการ 2 หรือ 3 หรือ 4  หรือ 5 ตองปดบัญชีคืนทุกคน  จึงจะกูเงิน โครงการสวัสดิการเงินกู ช.พ.ค. นี้ได 

  หนี้คางชําระจากการหักเงินสนับสนุนพิเศษโครงการ ช.พ.ค. 2 – 3  จํานวน ................................. บาท    (สงคืน  
      สกสค. สวนกลาง)  ฝากเขาบัญชีธนาคารออมสินสาขาราชดําเนิน  ประเภทเผ่ือเรียก  ช่ือบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษ 
      โครงการสวัสดิการ  ช.พ.ค. โครงการ ช.พ.ค. 2 – 3  เลขท่ีบัญชี  05001274392 - 3  เก็บคาธรรมเนียมตางหากจากผูกู   
  หนี้คางชําระจากการหักเงินสนับสนุนพิเศษโครงการ 4     จํานวน .................................. บาท     
       ฝากเขาบัญชีธนาคารออมสินสาขาราชดําเนิน  ประเภทเผ่ือเรียก  ช่ือบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ            
       ช.พ.ค.  โครงการ ช.พ.ค. 4  เลขท่ีบัญชี  05001288785 - 2   เก็บคาธรรมเนียมตางหากจากผูกู     
  หนี้คางชําระจากการหักเงินสนับสนุนพิเศษโครงการ 5     จํานวน ..................................... บาท     
       ฝากเขาบัญชีธนาคารออมสินสาขาราชดําเนิน  ประเภทเผ่ือเรียก  ช่ือบัญชีเงินสนับสนุนพิเศษโครงการสวัสดิการ            
      ช.พ.ค.  โครงการ ช.พ.ค.  5   เลขท่ีบัญชี  05001303398 - 5   เก็บคาธรรมเนียมตางหากจากผูกู     
  จายสมทบกองทุนสงเสริมความม่ันคงสมาชิก  ช.พ.ค. โครงการสวัสดิการเงินกู  ช.พ.ค. จํานวน..........................บาท  
      (สมทบใหครบ 2,000.-บาท)  ชําระในระบบ Online Payment  เลขท่ี 79-002000004-4   ช่ือบัญชี “กองทุนสงเสริม    
      ความม่ันคงฯ ช.พ.ค.”   รหัสบริษัท Comp Code : FUN    Ref.1 บันทึก :  เลขท่ีสมาชิก ช.พ.ค.     Ref.2 บันทึก :   
      เลขท่ีบัตรประชาชน  

  คาเบ้ียประกันชีวิต  จํานวน..................................... บาท     
      รวมทั้งส้ิน................................................บาท     (....................................................................................... ) 
     

                                                        

 
 
 

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

วันท่ี .........../........................./...................... 
ผูอํานวยการสํานักสวัสดิภาพครฯู / ผูอํานวยการสํานักงาน สกสค. จังหวัด ......................................... 

 


