
 
 

 
วนัไดร้บัสทิธิการเป็นสมาชิก..........................   

 
  ค าขอกู้เงนิพเิศษ 

  หลักทรัพยค์ า้ประกัน 
 
 

          เขียนที่.......................................................................  
 

วนัที่..........................................................................  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รบัที่...................../................................... 
ราคาประเมินท่ีดิน+สิง่ปลกูสรา้ง....................... 
วงเงินกู.้....................................................  
หนีค้า้ง..................................................... 
ประเมิน.................................................... 
ประกนัชีวิต...............................................  
ประกนัอคัคีภัย.......................................... 
รบัสทุธิ..................................................... 

หนงัสอืกูท้ี่........................................ 
วนัที่................................................. 

ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที่ก าหนด
ไวใ้นแบบค าขอกูน้ี ้ด้วยลายมือของตัวเอง โดยถกูตอ้ง
และครบถว้นมิฉะนัน้สหกรณจ์ะไม่รบัพิจารณา 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลุง จ ากัด 

 ข้าพเจา้ ..............................................................................ว/ด/ปเกิด....................... อาย.ุ.........ปี ทะเบียนสมาชิก...................... 
ปฏิบติังานต าแหน่ง............................................... สถานที่................................................................ อ  าเภอ............................จงัหวดัพทัลงุ  

ท่ีอยู่ปัจจบัุน บา้นเลขที่............................................................................................................................. ................................................ 
โทรศพัทม์ือถือ......................................... บรรจรุบัราชการ/ปฏิบติังาน (เฉพาะสมาชิกไม่เกษียณอาย)ุ เมื่อวนัที่ .............................................. 
สถานภาพ(โสด/สมรส/หมา้ย/หย่า) คู่สมรสชื่อ.......................................................................................................................  
 

1. จ านวนเงนิขอกู้......................................................... บาท (...............................................................................................................) 
วตัถุประสงคก์ารกู้   ซือ้ทีด่ิน   ซ่อมแซมบา้น    สร้างบา้น   ซือ้ทีด่ินพร้อมอาคาร  ซือ้ทีด่ินเพือ่สร้างบา้น 

2. รายได้ครัวเรือน 

ขา้พเจา้ไดเ้งินเดือน/ค่าจา้ง....................................... บาท           เงินวิทยฐานะ................................................... บาท 

 

3. สิทธิและสวัสดิการค านวณเงนิกู้ 

3.1 เงินค่าหุน้............................................. บาท 

3.2 เงินทนุประกนัชีวิตที่พงึไดร้บัจากบรษัิท ,เงินฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากัด,เงิน สสอค., เงินสสชสอ. 
3.3 เงินอื่นใดพงึไดร้บัจากสหกรณฯ์ เช่น เงินกองทนุฯ เงินช่วยเหลือ,เงินฝาก เป็นตน้ 

 

ขา้พเจา้ตกลงช าระเงนิต้นเท่าคืนใหแ้ก่สหกรณเ์ท่าๆ กนั งวดละ...........................................บาท  จ านวน........................ งวด  หรือ 
ขา้พเจา้ตกลงช าระเงนิต้นและดอกเบีย้คืนใหแ้ก่สหกรณเ์ท่าๆกนั งวดละ .............................บาท จ านวน .......................  งวด 
พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 6.00 ต่อปี   งวดสดุทา้ยสง่เท่ากบัหนีท้ี่คา้งทัง้หมด 

 



 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

8. ค ายินยอมของคู่สมรสผู้กู้ 

   ขา้พเจา้คู่สมรสของผูกู้ ้ไดท้ราบขอ้ความขา้งตน้แลว้ ยินยอมใหผู้กู้ใ้ชโ้ฉนด / น.ส. 3 ก. เลขที่ ......................................................... ...............     

   มาค า้ประกนัและท าสญัญาเงินกูไ้ด ้

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

4. ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าจะใหค้วามจรงิและความรว่มมือแก่กรรมการ หรอืบคุคลอื่นที่สหกรณม์อบหมายให ้สอบสวน และท ารายงานเก่ียวกบัค า

ขอกูพ้ิเศษนี ้

5. ในการรบัเงินกู ้ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสอืกูส้  าหรบัเงินกูพ้ิเศษไวต่้อสหกรณ ์ตามแบบที่สหกรณก์ าหนด 

6. ในการกูเ้งินตามค าขอกูน้ี ้ขา้พเจา้ไดร้บัความยินยอมจากคู่สมรสแลว้ ซึ่งพรอ้มที่จะท าค าอนุญาตใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสอืสญัญากูด้ว้ย 

(เฉพาะกรณีมีคู่สมรส) 

7. ขา้พเจา้รบัรองว่า ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ 

3.4 อสงัหาริมทรพัย ์

แปลง
ที่ 

ประเภทและหนงัสอื
แสดงสทิธิเลขที่ 

ต าบล/อ  าเภอ/
จงัหวดั 

เนือ้ที่ 
รายละเอียด
โรงเรอืนใน
ที่ดิน 

ผูถื้อกรรมสทิธ์ิ ราคาประเมิน หมายเหตุ 

        
        

        
        
        
 

 ถา้ในที่ดินมีโรงเรอืนใหแ้ยกตีราคาออกจากกนั พรอ้มแนบหลกัฐานไปดว้ย และพิจารณาหลกัฐานที่เป็นโฉนดหรอื น.ส.3 ก. ที่ปลอด
จ านองเท่านัน้ 
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รูปแผนทีสั่งเขป 

แปลงท่ี 1. โฉนด/น.ส.3 ก เลขท่ี.................................................... 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

แปลงท่ี 2. โฉนด/น.ส.3 ก เลขท่ี.................................................... 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................ 

แปลงท่ี 3. โฉนด/น.ส.3 ก เลขท่ี.................................................... 

 

 

 

 

........................................................................................................................................................................ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่รูปแผนท่ีดงักลา่วขา้งตน้ จ  านองเป็นประกนักบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั โดยไมม่ีภาระผกูพนัใดๆ 

ลงช่ือ........................................ผูกู้ ้
(..........................................) 
.........../...................../.............. 
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บันทึกความเห็นของของเจ้าหน้าท่ี 
1. เคยผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีห้รอืขาดสง่เงินค่าหุน้รายเดือนหรอืไม่.............................................................. 
2. ขอ้ชีแ้จงอื่น ๆ ............................................................................................................................. ................... 

 
................................................................เจา้หนา้ที่ 

  
บันทึกการวินิจฉัยของคณะกรรมการเงนิกู้ 
 คณะกรรมการเงินกูไ้ดพ้ิจารณาแลว้  เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชมุ ครัง้ที่...........วนัที่ ................................. 
                                                         

 ไม่อนมุติั 
 อนมุติั 
                                        ลงช่ือ................................................................ 
                 (...................................................................) 
                 ประธานเงินกู ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sep 2021 
 
 

หลังจากท่ีข้าพเจ้าลาออกจากราชการ หรือ เกษียณอายุราชการข้าพเจ้าประสงคข์อรับเงนิ  
เงินบ าเหน็จ 

  เงินบ าเหน็จรายเดือน 
  เงินบ านาญ 
                        เงินอื่นๆ.................................... 
**ตามความประสงคห์รอืหากเปลี่ยนแปลงภายหลงั ขา้พเจา้ขอยืนยนัใหห้น่วยหักเงินเดือนตน้สงักัด ช  าระหนีส้หกรณฯ์ เป็นล  าดบัแรกดว้ย** 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------  
 
ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน และ เจา้หน้าท่ีการเงนิ ผู้มีอ านาจหักเงนิ ณ ท่ีจา่ย 

ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรูเ้ห็นและตามที่ไดส้อบถามแลว้เงินคงเหลอืหลงัหกัช าระหนีเ้กินกว่า 30 % ของรายได ้

                      เห็นสมควร                  ไม่เห็นสมควร         เห็นสมควร                     ไม่เห็นสมควร 
 

 (ลายมือช่ือ).............................................................   (ลายมือช่ือ).......................................................... 
                (..............................................................)    (............................................................) 
 ต าแหน่ง.................................................................   ต าแหน่ง............................................................... 
   (เจา้หนา้ที่การเงิน)                             (หวัหนา้หน่วยงาน) 
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หนังสือยินยอมใหส้่วนราชการ / หน่วยงาน ณ ทีจ่า่ย หกัเงินช าระหนี้ 
สหกรณอ์อมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากัด 

------------------------------------------------------------------------- 
เขยีนที่............................................................ 
วนัที่............................................................... 

ขา้พเจ้า............................................... .........................................................อายุ................ปี ทะเบียนสมาชิก........................           
สงักดั/หน่วยงาน......................................................................ต  าแหน่ง.............................................โทร.............................................................  
อยู่บา้นเลขที่.......................................................................................................................................................................................................
มีความประสงคใ์หส้่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงิน และน าส่งเงินใหส้หกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลุง จ ากัด ที่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก 
จึงมีหนงัสือใหค้วามยินยอมฉบบันีไ้วส้่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ และสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากดั ดงันี ้

ขอ้ 1. ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงิน หกัเงินเดอืน คา่จา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ขา้พเจา้พึงไดร้ับจากทางราชการ 
หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ ทัง้ปัจจบุนั อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลุง จ ากัด ไดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดือนและส่งช าระหนี ้ช าระค่า
หุน้ หรือเงินอื่นแลว้แตก่รณี ใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากดั แทนขา้พเจา้ทกุเดอืน 

ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลกูจา้งหรือเสียชีวติ และไดร้บัเงินบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใด ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่
ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ เงินอื่นใดที่ขา้พเจา้พึงไดร้ับจาก ทางราชการตาม
ขอ้ 1. ตามจ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากดั ไดแ้จง้และใหส้่งเงินจ านวนดงักล่าวนัน้ใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลุง จ ากัด แทนขา้พเจา้ทุกครั้ง
หรือช าระเป็นอนัดบัแรกหลงัจากหกัหนีแ้ก่ทางราชการแลว้ 

ขอ้ 3. การหกัเงินเดอืน คา่จา้ง เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใด ไม่วา่กรณีใดตามขอ้ 2. เม่ือไดห้ักหนีแ้ก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้
หกัเงินดงักล่าวส่งช าระหนีใ้หส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก ตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่งแกไ้ข
เพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตสิหกรณ ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 

ขอ้ 4. หนังสือยินยอมหักเงินตามขอ้ 3. ใหมี้ผลตัง้แต่บัดนีเ้ป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการใหค้  า ยินยอมนีไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณห์รือพน้ภาระหนีส้ินที่ขา้พเจา้มีต่อสหกรณ ์เวน้แต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนังสือจาก
สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากดั 

ขอ้ 5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงักดั โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอื่นใด ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ
หน่วยงานอื่นใด ที่ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดอืน คา่จา้ง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดยีวกัน ที่ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดร้ับ
จากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอื่นใด แลว้แต่กรณี เพื่อส่งช าระหนี ้ช าระค่าหุน้ หรือเงินอื่นใดให้
สหกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลุง จ ากัด แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนีทุ้กประการ เพียงแต่
สหกรณไ์ดมี้หนงัสือแจง้ใหส้่วนราชการ หรือใหห้น่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่ขา้พเจา้สังกัดอยู่เพื่อด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยินยอมฉบบันีท้  าขึน้โดยสมัครใจของขา้พเจา้เองไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนังสือนีท้ั้งหมดแล้วตรงตามเจตนารมณข์อง
ขา้พเจา้ทกุประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

ลงช่ือ........................................................................ผูกู้/้ผูใ้หค้  ายินยอม 
                                          (.......................................................................) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
ค ารับรองของเจา้หน้าทีก่ารเงินและผู้บงัคับบญัชาผู้มีอ านาจหักเงิน ณ ทีจ่า่ย 

 
ลงช่ือ  ..............................................................เจา้หนา้ที่การเงิน                     ลงช่ือ  ...........................................................หวัหนา้หน่วยงาน 
         (..............................................................)                   (...........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................                                             ต  าแหน่ง........................................................... 
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หนังสือใหค้วามยินยอมต่อสหกรณอ์อมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากัด 

                                           ท าที่ สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลุง จ ากัด 
                                                       วนัที่ ................................................... 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ ากดั 
 ขา้พเจา้.............................................................................................................................. เป็นสมาชิกเลขที่…….…..…………..……
เลขประจ าตวัประชาชน................................................................................. “ผูใ้หค้วามยินยอม”  ขอท าหนังสือยินยอม และแสดงเจตนาโดยชัดแจง้
แก่สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากดั และบคุคลผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยทั่วไป ดงัมีขอ้ความตอ่ไปนี  ้
              ขา้พเจา้ตกลง ยินยอม ใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากดั ช าระคา่ประกนัชีวติ ค่าประกันหนีห้รือประกันภัยอื่นใด ตามกรมธรรมป์ระกันภัย 
เงินสงเคราะหล์่วงหนา้ ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกของชมุนมุสหกรณอ์อมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) สวสัดกิารเพื่อสมาชิกประกันตน สวสัดิการ หรือประกันอื่นใดในท านองเดียวกัน โดยใหส้หกรณอ์อม
ทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากัด เป็นผูร้ับประโยชนล์ าดับแรกเพื่อน ามาช าระหนีท้ี่มีอยู่กับสหกรณ ์ก่อนส่งมอบเงินคงเหลือแก่ทายาท โดยขา้พเจา้ยินยอมและ
ช าระคนืแก่สหกรณฯ์โดยวธีิการดงัตอ่ไปนี ้

1.ขา้พเจา้ตกลง ยินยอม ใหส้หกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลุง จ ากัด ท าการหักเงินปันผล และหรือ เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้จาก
สหกรณ ์ซึง่ขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากสหกรณน์ ามาช าระหนีท้ี่มีอยู่กบัสหกรณฯ์ในมลูหนีด้งัตอ่ไปนี  ้

1.1  หนีเ้งินตน้ ดอกเบีย้ที่คา้งช าระตามสญัญาเงินกู ้สญัญารบัสภาพหนี ้หรือสญัญาอื่นใดอนัเป็นการเพื่อการช าระหนี ้     
1.2 หนีค้า่ประกนัชีวติ ค่าประกนัหนีห้รือประกนัภยัอื่นใด ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัที่สหกรณฯ์ไดช้ าระแทนขา้พเจา้ 
1.3 เงินสงเคราะหล์่วงหนา้ 
        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกของชมุนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

                     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) 
          สวสัดกิารเพื่อสมาชิกประกนัตน สวสัดิการ ประกนัอื่นใดในท านองเดยีวกนั 

              เว้นกรณีขา้พเจา้ไดช้ าระเงินไวแ้ลว้ตามขอ้1.1,ขอ้1.2,ขอ้1.3ไวก้บัสหกรณก่์อนการจ่ายปันผล เฉลี่ยคนื (ไม่ตอ้งหกั) 
2.หากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1.ได ้ขา้พเจา้ตกลงยินยอมช าระเงินตาม ขอ้ 1.2,  ขอ้1.3 โดยให ้หกัจากบญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ที่มีอยู่

กบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ ากัด 
3.หากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1.2 ,ขอ้1.3 และ ขอ้ 2   ขา้พเจา้ตกลง ยินยอมใหส้หกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลุง จ ากัด  ช าระแทน และเพิ่ม

หนีใ้นสัญญาเงินกู้ สามญัหรือสญัญาเงินกูอ้ื่นใดที่มีอยู่กบัสหกรณฯ์  
               4.ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งต่อสหกรณฯ์ว่า นับแต่วันท าหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณฯ์หักเงินปันผล เงิน

เฉลี่ยคืนของข้าพเจา้หรือเงินฝากในบัญชีสหกรณข์องข้าพเจ้า เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีหนี้คงเหลืออยู่กับสหกรณฯ์ทั้ง
จ านวน แทนการช าระหนีบุ้คคลอ่ืน ในกรณีถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินฝากในบญัชีสหกรณข์องข้าพเจ้า ซึ่ง ณ วันที่ข้าพเจ้า
ใหค้วามยินยอมฉบบันี ้ข้าพเจา้ไมไ่ด้ถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินฝากในบญัชีสหกรณข์องข้าพเจา้ แต่ประการใด 

                    อน่ึงในกรณีทีข้่าพเจา้ถูกอายัดเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือ เงินฝากในบัญชีสหกรณฯ์ ก่อน วันที่ข้าพเจ้าให้ความยินยอมตาม
หนังสือฉบบันี ้ ข้าพเจา้ยินยอมใหส้หกรณ ์น า ส่ง เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือ เงินฝากในสหกรณฯ์ แก่ส านักงานบังคับคดีหรือหน่วยงาน
ทีเ่กี่ยวข้อง ตามสิทธิทีข้่าพเจา้มทีัง้จ านวนโดยไมม่ข้ีอแมห้รือข้อโต้แย้งใดๆกับสหกรณฯ์ 

 ใหห้นงัสือฉบบันีมี้ผลใชบ้งัคบัทนัทีนบัตัง้แตว่นัที่ขา้พเจา้ไดล้งนามในหนงัสือฉบบันีแ้ละใหค้งมีผลบังคบัต่อไปจนกว่าขา้พเจา้จะช าร ะหนีเ้สร็จ
สิน้และมีหนงัสือแจง้ยกเลิกการใหค้วามยินยอมทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือจนกว่าสหกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลุง จ ากัด จะไดบ้อกเลิก ยกเลิก 
เพิกถอนหนงัสือฉบบันี ้ 

                                ลงช่ือ……………………………………………………………….ผูใ้หค้วามยินยอม/เจา้ของบญัชี 
(.........................................................................) 

 



 
 

7 
 

 

 

 
บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสญัญาเงินกู ้

และค าขอให้ความยินยอมรวม บวก เงินตามกรรมธรรมป์ระกัน เข้ากับสญัญาเงินกู้ 
ท าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลงุ จ ากัด 

วันที่ ………………………………………………….. 
              ข้าพเจ้าประกอบด้วยผู้กู้และผู้ค้ าประกันตามสัญญาเงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด ขอตกลงให้ความยินยอม
โดยชัดแจ้งแก่สหกรณ์ฯและผู้ที่เก่ียวข้อง ดังต่อไปน้ี  
              1.ข้าพเจ้าตกลง ยินยอม ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด น าค่าเบี้ยประกันชีวิต ประกันหน้ีหรือประกันภัยอ่ืนใด            
ตามกรมธรรม์ประกัน ที่ข้าพเจ้าต้องช าระในแต่ละปีหรือตลอดระยะเวลาตามสัญญาเงินกู้ ด้วยเหตุไม่สามารถช าระได้  

     2.ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลงุ จ ากัด บวก รวม เงินค่าเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกัน เข้ากับหน้ี ต้น
เงินคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ ที่ข้าฯมีอยู่กับสหกรณ์ฯ โดยทุนประกันตามกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ของวงเงินกู้ยืมหรือในอัตราที่
สหกรณ์ฯได้ประกาศในปีน้ันๆ จนกว่าข้าฯจะช าระหน้ีเสร็จสิ้น  

     3.ข้าพเจ้าตกลง ยินยอม ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด บวก รวม เงินตามกรมธรรม์ เข้ากับต้นเงินคงเหลือตามสัญญา
เงินกู้เลขที่...............................ลงวันท่ี...................................วงเงนิให้กู้ยมื................................................................บาท  
วงเงินประกันภัยตามกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ของวงเงินกู้คิดเป็นเงิน............................................ บาท และยินยอมให้บวก รวม เงิน
ค่าเบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกัน ที่ข้าฯต้องช าระในปีต่อๆไป เข้ากับต้นเงินคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ ด้วยเหตุ ที่ข้าฯไม่สามารถช าระได้
โดยไม่จ าต้องขอความยินยอมจากข้าฯทั้งหลายอีก ตลอดระยะเวลาของสัญญาเงินกู้ จนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จสิ้น 
              4.ข้าพเจ้าผู้กู้และผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมตามเงื่อนไขของบันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเงินกู้และค าขอให้ความยินยอม รวม 
บวก เงินตามกรรมธรรม์ประกัน เข้ากับสัญญาเงินกู้ และให้หนังสือฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาเงินกู้ข้างต้น 

     5.ข้าพเจ้าผู้กู้และผู้ค้ าประกันตกลงยินยอมร่วมกันและรับผิดชอบในความเสียหาย ตลอดถึงภาระหน้ี ที่เพิ่มขึ้นอันเกิดจากผลของ
การบวก รวม เงินค่าเบี้ยประกันภัยเข้ากับสัญญาเงินกู้ทั้งในขณะท าสัญญาและในภายหน้า และข้าฯขอสละประเด็นการรวม บวกเงินค่าเบี้ย
ประกันภัยเข้ากับหน้ีเงินกู้ตามสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไปฟ้องร้องหรือต่อสู้ทางคดีในศาลหรือหน่วยงานอ่ืนใดกับสหกรณ์ฯ 

     6.ให้หนังสือฉบับน้ีมีผลใช้บังคับทนัทีนับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้ลงนามในหนังสือฉบับน้ีและให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะ
ช าระหน้ีเสร็จสิ้น หรือจนกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด จะได้บอกเลิก ยกเลิก เพิกถอนหนังสือฉบับน้ี  

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

ผู้กู้และผู้ให้ความยินยอม 
 

 

 

 

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

เจ้าหน้าที่สินเชื่อพยาน 

 

ลงช่ือ............................................................  
       (...........................................................) 
          ผู้ค ้าประกันและผู้ให้ความยินยอม    

 

   ลงชื่อ............................................................  
       (...........................................................)  
           ผู้ค ้าประกันและผู้ให้ความยินยอม    
  

ลงช่ือ............................................................  

       (...........................................................)  
          ผู้ค ้าประกันและผู้ให้ความยินยอม    
 

 

ลงช่ือ............................................................  

       (...........................................................)  
           ผู้ค ้าประกันและผู้ให้ความยินยอม    
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หลกัฐานแนบค าขอกู้เงนิหลกัทรัพย์ค า้ประกนั 

1. ส าเนาบตัรประจ าตวัผูกู้แ้ละคู่สมรส จ านวน 2 ชุด 
2. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้แ้ละคู่สมรส จ านวน 2 ชุด 
3. ส าเนาทะเบียนสมรสผูกู้ ้/ใบหยา่/ใบมรณะ 2 ชุด 
4. ใบประเมินราคาหลกัทรัพยจ์ากส านกังานท่ีดินไม่เกิน 1 เดือน นบัจากวนัยืน่ค  าขอกู ้
5. ส าเนาโฉนด/ นส.3 (เท่าขนาดจริง) 
6. ส าเนาบญัชีรายละเอียดเงินเดือน/สลิปเงินเดือนฉบบัล่าสุดและยอ้นหลงั 2 เดือน และสลิปเดือน
มีนาคม 2563 (เวน้แต่ สพม.พทัลุง เดือนมกราคม 2563) พร้อมการเงินรับรอง เวน้แต่ สลิปฯ ออกจาก
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 
7. ภาพถ่ายหลกัทรัพย ์แปลงละไม่นอ้ยกว่า 5 ภาพ   
8. กรณีมีบา้นตอ้งท าประกนัอคัคีภยัดว้ย 
9. หนา้ส าเนาบญัชีธนาคารกรุงไทยของผูกู้ ้1 ใบ 
หมายเหตุ กรณผีู้กู้ใช้หลกัทรัพย์ของบุคคลอ่ืนจ านอง  

                   ให้แนบเอกสารเจ้าของหลกัทรัพย์ตาม ข้อ 1.- ข้อ 3. จ านวน 2 ชุด 

ยืน่ค  าขอกูเ้งินไม่เกินวนัท่ี 10 ของทุกเดือน 
พิจารณาวงเงินกู ้100% ของราคาประเมิน 
โทร 094-8023131 หรือ 074-613322 ต่อ 109,111 สอบถามการพิจารณาเงินกู ้
 

 


