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เบอรโ์ทรติดต่อ…........................................................                                                หนงัสอืกูท้ี…่………………../……………… 

รบัที…่…………….…./………………….                                                                           วนัที…่…………../………………/………… 
วนัที…่…………/……………./………….                        บญัชเีงนิกูท้ี…่……………….……………… 
 

ค ำขอกูเ้งนิสำมญั 
ตำมโครงกำรเฉพำะกจิของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (COVID-19) 

                                                                                                          เขยีนที…่………………………………………………. 
                                                                                              วนัที…่……..เดอืน………………………….พ.ศ………………… 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูพงังา จ ากดั 
 ขา้พเจา้………..……………………………………………………..สมาชกิเลขทะเบยีนที…่……………………… ขอเสนอค าขอกูเ้งนิตาม
โครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูพงังา จ ากดั เพือ่โปรดพจิารณาดงัต่อไปนี้                       
         ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิ    จ านวน…………………………………บาท(…………………………………………....……………….…….…) 
เนื่องจากไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ท าให ้(ระบุผลกระทบ).............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         ขอ้ 2.  ขา้พเจา้รบัราชการหรอืท างานประจ าในต าแหน่ง………………………………………….สงักดัหรือโรงเรียน………….…………………..

อ าเภอ.....................……………....จงัหวดัพงังา    มเีงนิไดร้ายเดอืน ๆ ละ……………………………………….บาท                                                                                 
         ขอ้ 3.  ในเวลานี้ขา้พเจา้มหีุน้อยู่ในสหกรณ์ รวม……………………..หุน้  เป็นเงนิ…………………………………………บาท    
         ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนี้คือ 
  สมาชกิทีจ่ะเป็นผูค้ า้ประกนั 
ล าดบัที ่ ชื่อผูค้ า้ประกนั สมาชกิเลข ต าแหน่งและสงักดั เงนิได ้ ขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเป็นผู ้

  ทะเบยีนที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน/ อ าเภอ รายเดอืน ค า้ประกนัตามค าขอกูข้า้งตน้นี้ 
    โรงเรียน   จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

        
        
 ขอ้ 5.  ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้ ขา้พเจา้ขอช าระหนี้ เงนิกูต้ ัง้แต่ประจ าเดอืน……………………………………………..…..คือ  
  ส่งตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดอืนเท่ากนัทุกงวด งวดละ………………….…บาท เป็นจ านวน…………….งวด 
  โดยขา้พเจา้ยอมผูกพนักบัสหกรณ์ ดงันี้ 
  5.1 ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้ทีไ่ดร้บัมอบหมายจากหน่วยงานหกัเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้ 
 ณ ทีจ่่ายเพือ่ส่งช าระหนี้ใหก้บัสหกรณ์ตามจ านวนทีส่หกรณ์เรียกเก็บ 
  5.2 หากขา้พเจา้ตอ้งออกจากการเป็นสมาชกิสหกรณ์ในกรณีใด ๆ ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 45 เป็นเหตุใหเ้งนิกูจ้  านวนนี้ถงึก าหนดส่งคืน โดยสิ้น   
เชงิพรอ้มดอกเบี้ย  ขา้พเจา้ยนิยอมช าระทนัท ี

5.3 ถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะโอนหรือยา้ย    หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มคีวามผดิตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 47 ขา้พเจา้จะ 
แจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบทนัทีที่มีค าส ัง่ยา้ย และหากตอ้งช าระเงนิกูน้ี้ ใหก้บัสหกรณ์    ขา้พเจา้จะจดัช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสียก่อน        

หากขา้พเจา้ไม่จดัการ   ใหเ้ป็นไปตามที่กล่าวขา้งตน้      ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงนิหกัเงนิไดร้ายเดือน ค่าจา้ง เงนิสะสม บ าเหน็จ 
บ านาญ เงนิทุนเลี้ยงชีพ หรือเงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้พงึมพีงึไดจ้ากส่วนราชการ   หรือหน่วยงานตน้สงักดั โดยหกั ณ ที่จ่าย    เมื่อขา้พเจา้ไดล้งชื่อรบัเงนิดงักล่าว

ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสหกรณ์ เพือ่ส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 
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ขอ้ 6.  ในการกู ้ ขา้พเจา้จะท าหนงัสอืกูต้ามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (COVID-19) ใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 7.  ในการกูเ้งนิตามค าขอนี้  ขา้พเจา้ไดร้บัความยนิยอมจากคู่สมรสของขา้พเจา้แลว้  ซึง่พรอ้มทีจ่ะลงชื่อยนิยอมไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสอืกู ้
 

                                                                             ลงชื่อ………………………………………………….ผูข้อกู ้
                                                                                  (…………………………………………………..)           

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค ำรับรองในกำรหักเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดของหน่วยงำนต้นสังกัด 
     ขอรับรองวา่จะด าเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดของสมาชิก นาย/นาง/นางสาว……………………………………….... 
เพื่อส่งช าระใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูพงังา จ ากดั จนกวา่จะเสร็จส้ิน 

ลายมือช่ือ...........................................................................เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
                                                      (..........................................................................) 

ลายมือช่ือ...........................................................................หวัหนา้หน่วยจ่ายเงินเดือน/ 
                              (..........................................................................)หวัหนา้หน่วยงานเป็นผูล้งนาม 
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      บนัทึกส ำหรบัเจำ้หนำ้ที่ 

1. กำรตรวจสอบสทิธิ์กำรกูต้ำมระเบียบและเงื่อนไขท่ีก ำหนด 

1.1  อายุการเป็นสมาชกิ................ปี...............เดอืน     

1.2  อายุตวั.........................ปี        

1.3  เงนิเดอืนคงเหลอื ..................................  บาท  หรือ ................. %      

1.4  การเป็นผูเ้คยผดินดัการช าระหนี้ (ท ัง้ในฐานะผูกู้แ้ละผูค้ า้ประกนั)  

     ปจัจบุนั    ผูกู้ไ้ม่มยีอดคา้งช าระ        ผูกู้ม้ยีอดคา้งช าระ จ านวน......................................บาท (อา้งองิจากฝ่ายเร่งรดัติดตามหนี้ ) 

     ผูกู้เ้ป็นผูค้ า้ประกนัของ....................................................................สมาชกิเลขที.่................... มยีอดคา้งช าระ....................................... บาท 

1.5  เป็นสมาชกิสมาคม ……….. สสอค. คุม้ครองเมือ่............................   ท าประกนักลุม่  /  ประกนัสนิเชื่อวงเงนิ.........................  
    ประกนั อืน่ๆ................................................................................................................................................................................ ................ 
1.6 การยื่นกูข้องสมาชกิไม่เป็นตามระเบยีบเงนิกู ้ขอ้............................................................................................................................................  
...................................................................................................................................................... .................................................................... 
..................................................................................... ...................................................................................................... ............................... 
.......................................................................................................................... ................................................................................................ 

2. ควำมเหน็ของเจำ้หนำ้ที่  ใหกู้ไ้ดต้ามทีข่อ   กูไ้ดเ้พยีง………..……………..บาท  ใหกู้ไ้ม่ได/้ซื้อหุน้เพิม่......................................บาท 
ความเหน็อืน่ ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................................... ...................................... 
..................................................................................... .................................................................................................................................... . 
.......................................................................................................................... ................................................................................................ 

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

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

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

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

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

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

 
       ลงชื่อ…………………………………….เจา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบ 
            (…………………………………….) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงชื่อ…………………………………….รองผูจ้ดัการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงชื่อ…………………………………….ผูจ้ดัการ 
 

3. ค ำส ัง่ผูม้ีอ ำนำจอนุมตัิ…………………………………………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ…………………………………….ผูอ้นุมตั ิ

        ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการเงนิกู/้ผูจ้ดัการ 
                       ………………./…………………./…………..                

 
 
 
 
 

 



บันทึกข้อความ 

ประกอบการย่ืนค าขอกู้เงินกู้สามัญ 

ตามโครงการเฉพาะกจิของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (COVID-19) 

1. ระบุสาเหตุของผลกระทบท่ีไดรั้บจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………….………………… 

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

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

2. ในการน้ี ขา้พเจา้มีภาระค่าใชจ่้ายประจ าเดือน ดงัน้ี 

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

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

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

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

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

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

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ เป็นจริงทุกประการ 

 

ลงช่ือ ..................................................... ผูกู้ ้  

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

 

ลงช่ือ ..................................................... กรรมการสหกรณ์ 

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






