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

 
 
 
 

 ค าขอกู้เงินสามัญสมาชิกพิเศษ (หุ้น)  
เขียนที่.......................................................................  

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
ในการกูค้รัง้นี ้คู่สมรสขา้พเจา้และคู่สมรสผูค้  า้ประกัน (ถา้มี) ตอ้งลงลายมือชื่อต่อหนา้เจา้หนา้ที่ในวนัท  าสญัญาเท่านัน้เวน้แต่มีหนังสือยินยอมของคู่สมรส 
 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าไม่เป็นบคุคลลม้ละลายหรอือยู่ระหว่างการขอฟ้ืนฟกิูจการในคดีลม้ละลาย 

 
 

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

   

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

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

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

ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที่ก าหนด
ไวใ้นแบบค าขอกูน้ี ้ด้วยลายมือของตัวเอง โดยถกูตอ้ง
และครบถว้นมิฉะนัน้สหกรณจ์ะไม่รบัพิจารณา 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพัทลุง จ ากัด 

 ข้าพเจ้า ............................................................ ว/ด/ป เกิด........................อาย.ุ........ปี ทะเบียนสมาชิก..............
ปฏิบตัิงานต  าแหน่ง....................................... สถานท่ี............................................. อ  าเภอ............................จงัหวดัพทัลงุ 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน ................................................................................................................................................................. 
โทรศพัทม์ือถือ............................................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 

 
สิทธิและสวสัดกิารค านวณเงนิกู้ 

1. เงินคา่หุน้............................................. บาท 

2. เงินทนุประกนัชีวิตท่ีพึงไดร้บัจากบริษัท,เงินฌาปนกิจสงเคราะหส์หกรณอ์อมทรพัยค์รูพทัลงุ จ  ากดั,เงินสสอค., เงินสสชสอ. 
3. เงินอ่ืนใดพงึไดร้บัจากสหกรณ ์เช่น เงินกองทนุสงเคราะหส์มาชิก/เงินช่วยเหลือฯ 

ขา้พเจา้ตกลงช าระเงนิต้นเท่าคืนใหแ้ก่สหกรณเ์ท่าๆ กนั งวดละ...................................บาท  จ านวน.................... งวด หรือ 
ขา้พเจา้ตกลงช าระเงนิต้นและดอกเบีย้คนืใหแ้ก่สหกรณเ์ท่าๆกนั งวดละ ..................... บาท จ  านวน ...................งวด 
พรอ้มดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 6.00 ตอ่ปี   งวดสดุทา้ยสง่เทา่กบัหนีท่ี้คา้งทัง้หมด 
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บันทึกความเห็นของของเจ้าหน้าท่ี 

1. เคยผิดนดัการสง่เงินงวดช าระหนีห้รอืขาดสง่เงินค่าหุน้รายเดือนหรอืไม่.............................................................. 
2. ขอ้ชีแ้จงอื่น ๆ .......................................................................................................... ...................................... 

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

  
บันทึกการวินิจฉัยของคณะกรรมการเงนิกู้ 

คณะกรรมการเงินกู/้ผูจ้ัดการ/ผูร้บัมอบอ านาจ ไดพ้ิจารณาแลว้  เห็นควรน าเสนอคณะกรรมการด าเนินการในคราวประชุม  
ครัง้ที่...........วนัที่................................. 
                                                         

 ไม่อนมุติั 
 อนมุติั 
                                        

 ลงช่ือ................................................................                     
        (................................................................)                               
        ประธานเงินกู/้ผูจ้ดัการ/ผูร้บัมอบอ านาจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

March 2022 
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หนงัสือใหค้วามยนิยอมต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ  ากดั 

                                           ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ  ากดั 
                                                                       วนัที ่…………………………………………….. 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั 
 ขา้พเจา้......................................................... ................................................................................ เป็นสมาชิกเลขท่ี……..…………..……

เลขประจ าตวัประชาชน................................................................................. “ผูใ้หค้วามยนิยอม”  ขอท าหนงัสือยนิยอม และแสดงเจตนาโดยชดัแจง้
แก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั และบุคคลผูท่ี้เกี่ยวขอ้งโดยทัว่ไป ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
              ขา้พเจ้าตกลง ยินยอม ให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั ช าระค่าประกนัชีวิต ค่าประกนัหน้ีหรือประกนัภยัอื่นใดตามกรมธรรม์
ประกนัภยั เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) สมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค .) สวสัดิการเพื่อสมาชิกประกนัตน สวสัดิการ หรือประกนัอื่นใดในท านอง
เดียวกนั โดยใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั เป็นผูรั้บประโยชน์ล  าดบัแรกเพื่อน ามาช าระหน้ีท่ีมีอยู่กบัสหกรณ์ ก่อนส่งมอบเงินคงเหลือแก่
ทายาท โดยขา้พเจา้ยนิยอมและช าระคืนแก่สหกรณ์ฯโดยวิธีการดงัต่อไปน้ี 

1.ขา้พเจา้ตกลง ยนิยอม ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั ท าการหักเงินปันผล และหรือ เงินเฉล่ียคืน หรือเงินอ่ืนใดที่พึงได้จากสหกรณ์ 
ซ่ึงขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ฯในมูลหน้ีดงัต่อไปน้ี 

1.1  หน้ีเงินตน้ ดอกเบ้ียท่ีคา้งช าระตามสัญญาเงินกู ้สัญญารับสภาพหน้ี หรือสัญญาอื่นใดอนัเป็นการเพื่อการช าระหน้ี     
1.2 หน้ีค่าประกนัชีวิต ค่าประกนัหน้ีหรือประกนัภยัอื่นใด ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ีสหกรณ์ฯไดช้ าระแทนขา้พเจา้ 
1.3 เงินสงเคราะห์ล่วงหนา้ 
        สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

                     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.) 
          สวสัดิการเพื่อสมาชิกประกนัตน สวสัดิการ ประกนัอื่นใดในท านองเดียวกนั 

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

2.หากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1.ได ้ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมช าระเงินตาม ขอ้ 1.2,  ขอ้1.3 โดยให ้หักจากบัญชีเงินฝากของขา้พเจา้ที่มีอยู่
กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั 

3.หากไม่สามารถด าเนินการตามขอ้ 1.2 ,ขอ้1.3 และ ขอ้ 2   ขา้พเจา้ตกลง ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั   ช าระแทน และเพิ่ม
หน้ีในสัญญาเงินกู้ สามญัหรือสัญญาเงินกูอ้ื่นใดที่มีอยูก่บัสหกรณ์ฯ  

               4.ข้าพเจ้าขอแสดงเจตนาโดยชัดแจ้งต่อสหกรณ์ฯว่า นับแต่วันท าหนังสือฉบับน้ี ข้าพเจ้ายนิยอมให้สหกรณ์ฯหักเงินปันผล  เงินเฉล่ียคืนของ

ข้าพเจ้าหรือเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ของข้าพเจ้า เพ่ือช าระหน้ีตามสัญญาเงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีหน้ีคงเหลืออยู่กับสหกรณ์ฯทั้งจ านวน แทนการช าระหน้ี
บุคคลอ่ืน ในกรณีถูกอายดัเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน หรือเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ของข้าพเจ้า ซ่ึง ณ วันที่ข้าพเจ้าให้ความยินยอมฉบับน้ี ข้าพเจ้าไม่ได้
ถูกอายดัเงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ของข้าพเจ้า แต่ประการใด 

                    อน่ึงในกรณีที่ข้าพเจ้าถูกอายดัเงินปันผล เงินเฉล่ียคืน หรือ เงินฝากในบัญชีสหกรณ์ฯ ก่อน วันที่ข้าพเจ้าให้ความยินยอมตามหนังสือฉบับ
น้ี  ข้าพเจ้ายนิยอมให้สหกรณ์ น า ส่ง เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือ เงินฝากในสหกรณ์ฯ แก่ส านักงานบังคับคดีหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ตามสิทธิที่
ข้าพเจ้ามีทั้งจ านวนโดยไม่มีข้อแม้หรือข้อโต้แย้งใดๆกับสหกรณ์ฯ 

 ใหห้นงัสือฉบบัน้ีมีผลใชบ้งัคบัทนัทีนบัตั้งแต่วนัท่ีขา้พเจา้ไดล้งนามในหนงัสือฉบบัน้ีและใหค้งมีผลบงัคบัต่อไปจนกว่าขา้พเจา้จะช าระหน้ี
เสร็จส้ินและมีหนงัสือแจง้ยกเลิกการใหค้วามยนิยอมทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั หรือจนกว่าสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ ากดั จะไดบ้อกเลิก 
ยกเลิก เพิกถอนหนงัสือฉบบัน้ี  

                                ลงช่ือ……………………………………………………………….ผูใ้หค้วามยนิยอม/เจา้ของบญัชี 
(.............................................................................................)  



 

หลักฐานประกอบ ค าขอกู้ เงนิสามัญสมาชิกพเิศษ (หุ้น) 

 
1. หลกัฐานเงินเดือนเฉพาะผูกู้ ้ฉบบัลา่สดุ และยอ้นหลงั 2 เดือน (รวม 3 เดือน) และสลิปเดือนมนีาคม 2563 (เวน้แต ่     

สพม.พทัลงุ สลิปมกราคม 2563)พรอ้มเจา้หนา้ท่ีการเงินรบัรอง เวน้แตส่ลิปฯ พิมพจ์ากระบบอิเลก็ทรอนิกส ์(E-money) 
ใหร้บัรองตนเองได ้

กรณโีรงเรียนสังกดั สพฐ. ,สังกดัอาชีวะ,  สังกดั กศน.  และสังกดัอ่ืน ใหใ้ชส้ลิปเงินเดือนพร้อมเจา้หนา้ท่ีการเงินรับรอง 
กรณโีรงเรียนเอกชน  ใหใ้ชเ้อกสารการจ่ายเงินเดือนผา่นระบบธนาคารพร้อมเจา้หนา้ท่ีการเงินรับรอง 
กรณสัีงกดั อปท. ใหใ้ชเ้อกสารประกอบรายการจดัท าใบถอนแนบทา้ยประกอบฎีกาเบิกเงินเดือนพร้อมเจา้หนา้ท่ีการเงินรับรอง 

2. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  ผูกู้แ้ละคู่สมรส อยา่งละ 1 ฉบบั 
3. ส าเนาทะเบียนบา้น  ผูกู้แ้ละคู่สมรส อยา่งละ 1 ฉบบั 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบหยา่ร้าง/ใบมรณะ ผูกู้ ้1ฉบบั 
5. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารกรุงไทย 1 ฉบบั 
6. ผูกู้ต้อ้งสมคัรเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูพทัลุง จ  ากดั  
7. คู่สมรสของผู้กู้ (ถ้าม)ี ต้องลงลายมือช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวนัท าสัญญาเว้นแต่มหีนังสือยนิยอมของคู่สมรส 

 
     **ส่งค าขอกู้เงินภายในวนัที่ 1-10 ของทุกเดือน 
     **สอบถามผลการอนุมตัเิงนิกู้พร้อมท าสัญญา ตั้งแต่วนัที่  21  ของเดือน 
    ** โทร. สินเช่ือ 094-8023131 วนัและเวลาราชการ 

** เอกสารไม่ครบ ไม่รับพจิารณา** 
 
 
 
 
 
 

 


