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

 
 
 
 

ค าขอกู้เงนิสามัญบุคคลค า้ประกัน 
เขียนที่.......................................................................  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
การกูค้รัง้นี ้คู่สมรสขา้พเจา้และคู่สมรสผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งลงลายมือชื่อต่อหนา้เจา้หนา้ที่ในวนัท  าสญัญาเท่านัน้ เวน้แต่มีหนงัสอืยินยอมของคู่สมรส
ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอือยู่ระหว่างการขอฟ้ืนฟกิูจการในคดีลม้ละลาย 

 

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

รบัที่...................../.................................  
 

วงเงินกู.้.................................................  
หนีค้า้ง.................................................. 
ประกนัชีวิต............................................  
รบัสทุธิ................................................... 

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

ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที่ก าหนด
ไวใ้นแบบค าขอกูน้ี ้ด้วยลายมือของตัวเอง โดยถกูตอ้ง
และครบถว้นมิฉะนัน้สหกรณจ์ะไม่รบัพิจารณา 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพทัลุง จ ากดั 

 ขา้พเจา้ ............................................................ ว/ด/ป เกิด........................อาย.ุ........ปี ทะเบียนสมาชิก................
ปฏิบตัิงานต  าแหน่ง....................................... สถานท่ี............................................ อ  าเภอ.............................จงัหวดัพทัลงุ 
ท่ีอยู่ปัจจบุนั................................................................................................................................................................. 
โทรศพัทม์ือถือ.........................................บรรจรุบัราชการ/ปฏิบตัิงาน(เฉพาะสมาชิกไมเ่กษียณอาย)ุเมื่อวนัท่ี ....................... 
สถานภาพ(โสด/สมรส/หมา้ย/หย่า)คูส่มรสช่ือ.................................................  

จ านวนเงนิขอกู้......................................................... บาท (............................................................................ ......................................) 
วตัถุประสงคก์ารกู้         ใช้จ่าย   ช าระหนี ้   ซือ้ทีด่ิน   ซ่อมแซมบา้น   เพือ่การศกึษา    รักษาพยาบาล   ประกอบธุรกิจ 

รายได้ 

ขา้พเจา้ไดเ้งินเดือน/คา่จา้ง....................................... บาท           เงินวิทยฐานะ+เงินต  าแหน่ง................................... บาท 

สิทธิและสวัสดิการค านวณเงนิกู้ 

1 เงินค่าหุน้............................................. บาท 

2 เงินทนุประกนัชีวิตที่พงึไดร้บัจากบรษัิท ,เงินฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากัด,เงิน สสอค., เงินสสชสอ. 
3 เงินอื่นใดพงึไดร้บัจากสหกรณฯ์ เช่น เงินช่วยเหลอืฯ เงินกองทนุฯ, เงินฝาก เป็นตน้ 

4. สมาชิกค  า้ประกนั 
    3.1 .............................................................ทะเบียนสมาชิก.......................ต  าแหน่ง/หน่วยงาน....................................        
    3.2..............................................................ทะเบียนสมาชิก........................ต  าแหน่ง/หน่วยงาน...................................        
    3.3..............................................................ทะเบียนสมาชิก.......................ต  าแหน่ง/หน่วยงาน....................................        
ขา้พเจา้ตกลงช าระเงนิต้นเท่าคืนใหแ้ก่สหกรณเ์ท่าๆ กนั งวดละ................................................บาท  จ านวน.................... งวด       หรือ 
ขา้พเจา้ตกลงช าระเงนิต้นและดอกเบีย้คืนใหแ้ก่สหกรณเ์ท่าๆกนั งวดละ ............................... บาท จ านวน .........................งวด 
พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 6.25 ต่อปี   งวดสดุทา้ยสง่เท่ากบัหนีท้ี่คา้งทัง้หมด 

รบัทราบวันท าสัญญาเงินกู้แล้ว   ลงชื่อ...................... 
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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 ทีจ่่าย หกัเงินช าระหน้ี 

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลงุ จ ากัด 
------------------------------------------------------------------------- 

 

เขียนที่............................................................  
วนัที่............................................................... 

ขา้พเจา้........................................................................................................... .......อาย.ุ............ปี ทะเบียนสมาชิก.........................
สงักดั/หน่วยงาน......................................................................................ต  าแหน่ง...................................................โทร..................................

อยู่บ้านเลขที่……………………………………………………………………..….………………………………………………….…….………. . .
มีความประสงคใ์หส้่วนราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักัดอยู่หักเงิน และน าส่งเงินใหส้หกรณอ์อมทรพัย์ครูพัทลงุ จ  ากัด ที่ขา้พเจา้เป็น
สมาชิก จงึมีหนงัสอืใหค้วามยินยอมฉบบันีไ้วส้ว่นราชการ หรอืหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ และสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั ดงันี ้

ขอ้ 1. ยินยอมให้เจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่ข ้าพเจ้าพึงไดร้บัจากทาง
ราชการ หรอืหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ ทัง้ปัจจบุนั อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ  ากัด ไดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดือนและส่งช  าระ
หนี ้ช  าระค่าหุน้ หรอืเงินอื่นแลว้แต่กรณี ใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั แทนขา้พเจา้ทกุเดือน 

ขอ้ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งหรือเสียชีวิต และได้รบัเงินบ าเหน็จ บ  านาญ หรือเงินอื่นใด ขา้พเจา้ยินยอมให้
เจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินของสว่นราชการหรอืหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ เงินอื่นใดที่ขา้พเจา้พึงไดร้บัจาก ทาง
ราชการตามขอ้ 1. ตามจ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ  ากัด ไดแ้จง้และใหส้่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ  ากัด 
แทนขา้พเจา้ทกุครัง้หรอืช  าระเป็นอนัดบัแรกหลงัจากหกัหนีแ้ก่ทางราชการแลว้ 

ขอ้ 3. การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรอืเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามขอ้ 2. เมื่อไดห้กัหนีแ้ก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) ขา้พเจา้ยินยอม
ใหห้กัเงินดงักลา่วสง่ช าระหนีใ้หส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก ตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ ์พ.ศ. 2542 ซึ่ง
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 

ขอ้ 4. หนงัสอืยินยอมหกัเงินตามขอ้ 3. ใหม้ีผลตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการใหค้  ายินยอมนีไ้ม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางสว่น จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณห์รือพน้ภาระหนีส้ินที่ขา้พเจา้มีต่อสหกรณ ์เวน้แต่จะไดร้บัค า ยินยอมเป็นหนังสือ
จากสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั 

ขอ้ 5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงักัด โดยโอนไปสงักัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงานอื่นของรฐั หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอื่นใด ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรฐัหรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอื่นใด ที่ข ้าพเจา้โอนไปสังกัดมีอ  านาจหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกัน           
ที่ขา้พเจา้มีสทิธิจะไดร้บัจากทางราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอื่นใด แลว้แต่กรณี เพื่อส่งช  าระหนี ้ช  าระ
ค่าหุน้ หรอืเงินอื่นใดใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั แทนขา้พเจา้ไดท้กุเดือน และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนังสือฉบับ
นีทุ้กประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนังสือแจง้ให้ส่วนราชการ หรือใหห้น่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนท้องถ่ิน  หรือหน่วยงานอื่นใด ที่
ขา้พเจา้สงักดัอยู่เพื่อด  าเนินการดงักลา่วขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสอืยินยอมฉบบันีท้  าขึน้โดยสมคัรใจของขา้พเจา้เองไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนังสือนีท้ั้งหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณข์อง
ขา้พเจา้ทกุประการ จงึไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส  าคัญ 

 

ลงช่ือ........................................................................ผู้กู/้ผูใ้หค้  ายินยอม 
                                      (.......................................................................) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 
ค ารับรองของเจ้าหน้าท่ีการเงนิและผู้บังคับบัญชาผู้มีอ านาจหักเงนิ ณ ท่ีจา่ย 

 
ลงช่ือ  ..............................................................เจา้หนา้ที่การเงิน                     ลงช่ือ  ................................................. ..........หวัหนา้หน่วยงาน 
         (..............................................................)                   (...........................................................) 
ต าแหน่ง.............................................................                                             ต  าแหน่ง........................................................... 
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หนงัสอืใหค้วามยินยอมต่อสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั 

                                           ท าที่ สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ  ากัด 
                                                                   วนัที่ .................................................................. 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรัพยค์รูพัทลุง จ ากัด 
 โดยหนงัสอืฉบบันีข้า้พเจา้........................................................................................ ................... เป็นสมาชิกเลขที่……..…………..……

เลขประจ าตวัประชาชน................................................................................. “ผูใ้หค้วามยินยอม”  ขอท าหนังสือยินยอม และแสดงเจตนาโดย            
ชดัแจง้แก่สหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั และบคุคลผูท้ี่เก่ียวขอ้งโดยทั่วไป ดงัมีขอ้ความต่อไปนี ้
              ขา้พเจ้าตกลง ยินยอม ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ  ากัด ช  าระค่าประกันชีวิต ค่าประกันหนี ้หรือประกันภัยอื่นใด ตามกรมธรรม์
ประกันภัย เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) สวัสดิการเพื่อสมาชิกประกันตน สวัสดิการ หรือประกันอื่นใดในท านอง
เดียวกัน โดยใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ  ากัด เป็นผูร้บัประโยชนล์  าดับแรกเพื่อน  ามาช าระหนีท้ี่มีอยู่กับสหกรณ ์ก่อนส่ งมอบเงินคงเหลือแก่
ทายาท โดยขา้พเจา้ยินยอมและช าระคืนแก่สหกรณฯ์โดยวิธีการดังต่อไปนี  ้

1.ขา้พเจา้ตกลง ยินยอม ใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั ท าการหักเงินปันผล และหรือ เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใดท่ีพึงได้จาก
สหกรณ ์ซึ่งขา้พเจา้มีสทิธิไดร้บัจากสหกรณน์  ามาช าระหนีท้ี่มีอยู่กบัสหกรณฯ์ในมูลหนีด้งัต่อไปนี ้ 

1.1  หนีเ้งินตน้ ดอกเบีย้ที่คา้งช าระตามสญัญาเงินกู ้สญัญารบัสภาพหนี ้หรอืสญัญาอื่นใดอนัเป็นการเพื่อการช าระหนี ้     
1.2 หนีค่้าประกนัชีวิต ค่าประกนัหนีห้รอืประกนัภัยอื่นใด ตามกรมธรรมป์ระกนัภัยที่สหกรณฯ์ไดช้  าระแทนขา้พเจา้ 

1.3 เงินสงเคราะหล์่วงหนา้ 

        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกของชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)  
                          สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์มาชิกชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยค์รูไทย (สสอค.) 

              สวสัดิการเพื่อสมาชิกประกนัตน สวัสดิการ ประกนัอื่นใดในท านองเดียวกนั  

              เว้นกรณีขา้พเจา้ไดช้  าระเงินไวแ้ลว้ตามขอ้1.1,ขอ้1.2,ขอ้1.3ไวก้บัสหกรณก่์อนการจ่ายปันผล เฉลี่ยคืน (ไม่ตอ้งหกั)  

2.หากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1.ได ้ขา้พเจา้ตกลงยินยอมช าระเงินตาม ขอ้ 1.2,  ขอ้1.3 โดยให ้หักจากบัญชีเงนิฝากของขา้พเจา้ที่มี

อยู่กบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั 

3.หากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1.2 ,ขอ้1.3 และ ขอ้ 2  ขา้พเจา้ตกลง ยินยอมใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ  ากัด  ช าระแทน และ
เพ่ิมหนีใ้นสัญญาเงนิกู้ สามญัหรอืสญัญาเงินกูอ้ื่นใดที่มีอยู่กบัสหกรณฯ์  

               4.ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาโดยชดัแจง้ต่อสหกรณฯ์ว่า นบัแต่วนัท  าหนงัสอืฉบบันี ้ขา้พเจ้ายินยอมใหส้หกรณฯ์หักเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนของ

ขา้พเจา้หรอืเงินฝากในบญัชีสหกรณข์องขา้พเจา้ เพื่อช  าระหนีต้ามสญัญาเงินกูท้ี่ขา้พเจา้มีหนีค้งเหลืออยู่กับสหกรณฯ์ทั้งจ  านวน แทนการช าระหนี ้
บคุคลอื่น ในกรณีถกูอายดัเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรอืเงินฝากในบญัชีสหกรณข์องขา้พเจา้ ซึ่ง ณ วนัที่ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมฉบับนี ้ ขา้พเจา้ไม่ได้
ถกูอายดัเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรอืเงินฝากในบญัชีสหกรณข์องขา้พเจา้ แต่ประการใด 

                    อนึ่งในกรณีที่ขา้พเจา้ถกูอายดัเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรอื เงินฝากในบญัชีสหกรณฯ์ ก่อน วนัที่ขา้พเจา้ใหค้วามยินยอมตามหนังสือฉบับ
นี ้ ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ ์น า สง่ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือ เงินฝากในสหกรณฯ์ แก่ส  านักงานบังคับคดีหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ตามสิทธิที่
ขา้พเจา้มีทัง้จ  านวนโดยไม่มีขอ้แมห้รอืขอ้โตแ้ยง้ใดๆกบัสหกรณฯ์ 

 ใหห้นงัสอืฉบบันีม้ีผลใชบ้งัคบัทนัทีนบัตัง้แต่วันที่ขา้พเจา้ไดล้งนามในหนังสือฉบับนีแ้ละใหค้งมีผลบังคับต่อไปจนกว่าขา้พเจา้จะช าระหนี ้
เสรจ็สิน้และมีหนงัสอืแจง้ยกเลกิการใหค้วามยินยอมทราบลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วัน หรือจนกว่าสหกรณอ์อมทรพัยค์รูพัทลงุ จ  ากัด จะไดบ้อกเลิก 
ยกเลกิ เพิกถอนหนงัสอืฉบบันี ้ 

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

และค าขอให้ความยินยอมรวม บวก เงินตามกรรมธรรมป์ระกัน เข้ากับสญัญาเงินกู้ 
ท าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลงุ จ ากัด 

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

     2.ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด บวก รวม เงินค่าเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกัน เข้ากับหน้ี ต้น
เงินคงเหลือตามสัญญาเงนิกู้ ที่ข้าฯมีอยู่กับสหกรณ์ฯ โดยทุนประกันตามกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ของวงเงินกู้ยืมหรือในอัตราที่สหกรณ์ฯ
ได้ประกาศในปีน้ันๆ จนกว่าข้าฯจะช าระหน้ีเสร็จสิ้น  

     3.ข้าพเจ้าตกลง ยินยอม ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด บวก รวม เงินตามกรมธรรม์ เข้ากับต้นเงินคงเหลือตามสัญญาเงินกู้
เลขที่...............................ลงวันที่...................................วงเงินให้กู้ยืม................................................................บาท  
วงเงินประกันภัยตามกรมธรรม์ไม่น้อยกว่าร้อยละ70 ของวงเงินกู้คิดเป็นเงิน............................................ บาท และยินยอมให้บวก รวม เงินค่า
เบี้ยประกันตามกรมธรรม์ประกัน ที่ข้าฯต้องช าระในปีต่อๆไป เข้ากับต้นเงินคงเหลือตามสัญญาเงินกู้ ด้วยเหตุ ที่ข้าฯไม่สามารถช าระได้โดยไม่
จ 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.ให้หนังสือฉบับน้ีมีผลใช้บังคับทันทีนับตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าได้ลงนามในหนังสือฉบับน้ีและให้คงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าข้าพเจ้าจะ
ช าระหน้ีเสร็จสิ้น หรือจนกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด จะได้บอกเลิก ยกเลิก เพิกถอนหนังสือฉบับน้ี  

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

ผู้กู้และผู้ให้ความยินยอม 
 

 

 

 

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

เจ้าหน้าที่สินเชื่อพยาน 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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



 
 

หลักฐานประกอบ ค าขอกู้เงนิสามัญ บุคคลค า้ประกัน 
 

1. หลกัฐานเงินเดือนเฉพาะผูกู้ ้ฉบบัลา่สดุ และยอ้นหลงั 2 เดือน (รวม 3 เดือน) และสลิปเดือนมนีาคม 2563 (เวน้แต ่สพม.
พทัลงุ สลิปมกราคม 2563)พรอ้มเจา้หนา้ท่ีการเงินรบัรอง เวน้แตส่ลิปฯ พิมพจ์ากระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-money) ให้
รบัรองตนเองได ้
กรณีโรงเรียนสังกัด สพฐ. ,สังกัดอาชวีะ,  สังกัด กศน.  และสังกัดอืน่ ใหใ้ชส้ลิปเงินเดือนพรอ้มเจา้หนา้ท่ีการเงิน
รบัรอง 
กรณีโรงเรียนเอกชน  ใหใ้ชเ้อกสารการจ่ายเงินเดือนผา่นระบบธนาคารพรอ้มเจา้หนา้ท่ีการเงินรบัรอง  
กรณีสังกัด อปท. ใหใ้ชเ้อกสารประกอบรายการจดัท าใบถอนแนบทา้ยประกอบฎีกาเบิกเงินเดือนพรอ้มเจา้หนา้ท่ีการเงิน

รบัรอง  
2. ส  าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ผูกู้ ้2 ฉบบั สว่นผูค้  า้ประกนั และคูส่มรส อย่างละ 1 ฉบบั  
3. ส  าเนาทะเบียนบา้น  ผูกู้,้ ผูค้  า้ประกนั และคูส่มรส อย่างละ 1 ฉบบั 
4. ส  าเนาทะเบียนสมรส/ใบหย่ารา้ง/ใบมรณะ ผูกู้,้ ผูค้  า้  1 ฉบบั 
5. ส าเนาสมดุบญัชีธนาคารกรุงไทย 1 ฉบบั 
6. ผูกู้ต้อ้งสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั  
7. คู่สมรสของผูกู้แ้ละผูค้  า้ประกนั (ถา้มี) ตอ้งลงลายมือช่ือต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีในวนัท าสญัญาเวน้แตม่ีหนงัสือยินยอมของคูส่มรส 

     **ส่งค าขอกู้เงนิภายในวันที ่10 ของทุกเดือน 
     **สอบถามผลการอนุมัติเงนิกู้พร้อมท าสัญญา ต้ังแต่วันที ่ 21  ของทุกเดือน 
    ** โทร. สินเชือ่ 094-8023131 วันและเวลาราชการ 

** เอกสารไม่ครบ ไม่รับพจิารณา** 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

 


