
 
เบอร์โทรติดต่อ…........................................................                                                  หนังสือกู้ที่…………………../……………… 

รับที…่…………….…./………………….                                                                            วันที…่…………../………………/………… 

วันที…่…………/……………./………….               ค ำขอกู้เงินสำมัญ                 บญัชีเงินกูท้ี…่……………….……………… 
                                                       ประเภทเงินกูส้ำมัญพิเศษ 
 

                                                                                                                                    เขียนที…่………………………………………………. 
                                                                                                                       วันที…่……..เดือน………………….พ.ศ……………… 
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
 ข้าพเจ้า………..……………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที…่……………………… ขอเสนอ 
ค าขอกู้เงนิสามัญพิเศษ ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้                       
         ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญพิเศษ จ านวน…………………………………บาท (………………………………..………….…….…) 
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังตอ่ไปนี้………………………………………………………………………………..…………………….……. 
         ข้อ 2.  ข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานประจ าในต าแหนง่…………………………………….สังกัดหรือโรงเรียน……….…………… 
อ าเภอ.....................……………....จังหวัดพังงา          มีเงินได้รายเดือน ๆ ละ……………………………………….………………….บาท                                                                                 
         ข้อ 3.  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุน้อยู่ในสหกรณ์ รวม……………….………..หุ้น  เปน็เงนิ……………………………………………บาท    
         ข้อ 4.  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนีค้ือ 

         สมำชิกที่จะเป็นผู้ค  ำประกัน 
  เลข ต าแหน่งและสังกัด เงินได ้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู ้
ที ่ ช่ือผู้ค้ าประกัน ทะเบียน ต าแหน่ง หน่วยงาน อ าเภอ ราย ค้ าประกันตามค าขอกูข้้างต้นนี ้
  ที ่  โรงเรียน  เดือน จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

 
 

       

  
ข้อ 5.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอช าระหนี้เงินกู้ตั้งแต่ประจ าเดือน…………………………...........……………..…..คือ 

            ส่งต้นเงนิกูเ้ปน็งวดรายเดอืนเท่ากันทุกงวด งวดละ………….….…บาท เป็นจ านวน…………….งวด พร้อมดอกเบี้ย 
            ส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด งวดละ……………...…บาท เป็นจ านวน…………….งวด 
  โดยข้าพเจ้ายอมผูกพันกับสหกรณ์ ดังนี้ 

   5.1 ยินยอมให้ผู้บงัคบับัญชาหรอืเจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหักเงนิได้ 
รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเพือ่ส่งช าระหนี้ให้กบัสหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ 



5.2 หากข้าพเจ้าต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับ ข้อ 44    เปน็เหตุให้เงินกูจ้ านวนนี้ ถึง
ก าหนดส่งคนื โดยส้ินเชิงพร้อมดอกเบี้ย  ข้าพเจ้ายินยอมช าระทันที 
                 5.3 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอนหรือย้าย    หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผดิตามข้อบังคับสหกรณ์  
ข้อ 46 ข้าพเจ้าจะแจง้เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบทันทีที่มคี าส่ังยา้ย       และหากต้องช าระเงินกู้นี้ให้กับสหกรณ์    ข้าพเจ้าจะจัดช าระหนี้ 
ซ่ึงมีอยู่ต่อ       สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน    หากข้าพเจ้าไม่จัดการ   ใหเ้ป็นไปตามที่กล่าวข้างตน้   ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ังคบับญัชาหรือ
เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงนิ หักเงนิได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหนจ็ บ านาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรือเงนิอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงมีพึงได้จากส่วนราชการ  
หรือหน่วยงาน ตน้สังกัด โดยหัก   ณ ที่จ่าย  เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรบัเงินดังกล่าวตามที่ได้รบัมอบหมายจากสหกรณ์ เพื่อส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 

  ข้อ 6.  ในการกู ้ ข้าพเจ้าจะท าหนงัสือกู้สามัญพิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 7.  ในการกู้เงินตามค าขอนี้  ขา้พเจ้าได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของข้าพเจ้าแล้ว  ซ่ึงพร้อมที่จะลงชื่อยินยอมไว้เป็นหลักฐาน
ในหนงัสือกู้ 

 

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

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบของผู้บังคับบัญชำ 
                                                                                                                    วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ……………. 
 ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและพจิารณาแล้ว  ผู้กู้มีเงินได้รายเดือน       เพียงพอ      ไม่เพียงพอที่จะให้หัก ณ ที่จ่าย 
              สมควรให้กู้       ไม่สมควรให้กู้  และรับทราบค ายินยอมของผู้กู้ตาม ข้อ 5.1 , 5.2 และ ข้อ 5.3 
 
                                                                               ลงช่ือ……..……………………………………….ต าแหน่ง………………………………. 
                                                                                    (………………………………………………..) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ค ำรับรองในกำรหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดของหน่วยงำนต้นสังกัด 
     ขอรับรองว่าจะด าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของสมาชิก นาย/นาง/นางสาว……………………………………….... 
เพื่อส่งช าระให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด จนกว่าจะเสร็จสิ้น 

1. ลายมือชื่อ...........................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                       (..........................................................................) 
2. ลายมือชื่อ...........................................................................หัวหน้าหน่วยจ่ายเงินเดือน/ 
                       (..........................................................................)หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม 





เอกสำรที่ใช้ประกอบค ำขอกู ้
 

 1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้  และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้    อย่างละ 1  ฉบับ 
2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผู้กู้ (ถ้าม)ี      อย่างละ  1  ฉบับ 

 3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของผูค้้ าทุกราย                 คนละ / อย่างละ  1  ฉบับ 
 4 . ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนและส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสของผูค้้ าทุกราย (ถ้ามี)       คนละ / อย่างละ  1  ฉบับ       
                       (กรณี หย่า ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่า  จ านวน  1  ฉบับ  ) 
 5.  สลิปเงินเดือนของผู้กู้  และใหม้ีการรับรองสลิปเงนิเดือน ดังนี้   
  5.1   ผู้บริหารหน่วยงาน/ผูบ้ริหารสถานศึกษา รับรองตนเอง 
  5.2   ข้าราชการครู  บุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ  ให้ผูบ้รหิารหน่วยงาน / ผู้บริหารสถานศึกษา รับรอง  

5.3    หน่วยงานที่มหีลักฐานการรับเงนิในระบบ  E – Money   ใหร้ับรองตนเอง 
  5.4    ครูโรงเรียนเอกชน ใหผู้้จดัการโรงเรียน รับรอง 
  5.5  ผู้ที่ได้รบัเบี้ยหวัดบ าเหน็จ   บ านาญ ให้รบัรองตนเอง 
               6. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กบัธนาคารออมสิน 
 

กรณีการยื่นกู้สามัญเพื่อการศึกษาของสมาชิก หรือคู่สมรส หรือบุตรสมาชิก  แนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
1.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านของบตุรหรือคู่สมรส อย่างละ 1 ฉบับ 

 2.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักเรียน นักศึกษา หรือใบรบัรองสถาพภาพการศึกษาที่ออกให้โดยสถานศกึษา 
3.  เอกสารค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาที่เป็นปจัจบุันในแต่ละภาคการศกึษา 
 

        หากสมาชิกรายใดมีการปลอมแปลงเอกสารหลักฐานทางการเงิน ในการประกอบการกู้เงนิทุกประเภทจะถูกตัดสิทธิการกู้เงนิทุก
ประเภท เป็นเวลา 2 ปี และรายงานใหห้น่วยงานตน้สังกัดรับทราบ เพื่อด าเนินการทางวินัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   
 
 



 กำรตรวจสอบสิทธิ์กำรกู้ตำมระเบียบและเงื่อนไขท่ีก ำหนด 
   

1.  อายุการเป็นสมาชิก ........................ปี .................................................เดือน   

2.  อายุตัว..............................................ปี..................................................เดือน 

3.  เงินเดือนคงเหลือ.............................บาท หรือ ...................................%  

4.  เคย ผิดนัดช ำระหนี้ในรอบปบีัญชีที่ผ่ำนมำ เดือน........................................................................  

5.  O เป็นสมาชิกสมาคมฯ ......................................./..............................  O ประกันสินเช่ือวงเงิน ......................................................................................... 
         O สสอค. คุ้มครองเมื่อ ........................................................................ O สส.ชสอ. คุ้มครองเมื่อ ...................................................................................... 

6. การยื่นกู้ของสมาชิกไม่เป็นไปตามระเบียบเงนิกู้ข้อ................................................................................................................................................. 
                ......................................................................................................................................................................................................................................... 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำท่ี                O ให้กู้ตำมท่ีขอ  /   ซื อหุ้นเพิ่ม .......................บำท 
              O ให้กู้ได้เพียง.......................... บำท             O ให้กู้ไม่ได้ 

 

ความคิดเห็นอืน่ๆ ....................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 

                      (.............................................) 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ............................................รองผู้จดัการ 

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

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

ลงช่ือ............................................ผู้จัดการ 

ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจอนุมัติ 
................................................................................................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ............................................ผู้อนุมัติ 
                  คณะกรรมการอ านวยการ/ผู้จัดการ 

                      .............../............../............. 
 




