






เอกสารประกอบค าขอกู้ Covid-19

1 สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบันที่ย่ืนกู้

2 ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

ผู้กู้ 3 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

4 หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบข้อมูลกับภำระหนี้กับธนำคำรออมสิน

5 เอกสำรแสดงควำมเดือนร้อนจ ำเป็นซึ่งมีผลสืบเนื่องมำจำกกำรแพร่ระบำดของโรค Covid-19

คู่สมรสผู้กู้ 6 ส ำเนำบัตรประชำชนคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

7 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

ผู้ค้ ำประกัน 1 ส ำเนำบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

2 ส ำเนำทะเบียนบ้ำน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

คู่สมรส 3 ส ำเนำบัตรประชำชนคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)  พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

ผู้ค้ ำประกัน 4 ส ำเนำทะเบียนบ้ำนคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส) พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง

กรณุากรอกแบบฟอรม์และเตรยีมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนในวันทีย่ื่นกู้ เพ่ือความรวดเรว็ในการพิจารณา

ขอบคุณค่ะ



 

 

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

รับท่ี……………….…./………………….                                                                           วันที่……………../………………/………… 
วันที…่…………/……………./………….                        บัญชีเงินกู้ที…่……………….……………… 
 

ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
ตำมโครงกำรเฉพำะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (COVID-19) 

                                                                                                          เขียนที…่………………………………………………. 
                                                                                              วันที…่……..เดือน………………………….พ.ศ………………… 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จ ากัด 
 ข้าพเจ้า………..……………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที…่……………………… ขอเสนอค าขอกู้เงินตาม
โครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (COVID-19) ต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รพูังงา จ ากัด เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้                       
         ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงิน    จ านวน…………………………………บาท(…………………………………………....……………….…….…) 
เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ท าให้ (ระบุผลกระทบ).............................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

         ข้อ 2.  ข้าพเจ้ารับราชการหรอืท างานประจ าในต าแหน่ง………………………………………….สังกัดหรือโรงเรียน………….…………………..

อ าเภอ.....................……………....จังหวัดพังงา    มีเงินได้รายเดือน ๆ ละ……………………………………….บาท                                                                                 
         ข้อ 3.  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุน้อยู่ในสหกรณ์ รวม……………………..หุ้น  เป็นเงิน…………………………………………บาท    
         ข้อ 4.  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ 
  สมาชิกท่ีจะเป็นผู้ค้ าประกัน 
ล าดับที ่ ชื่อผู้ค้ าประกัน สมาชิกเลข ต าแหน่งและสังกัด เงินได้ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นผู ้

  ทะเบียนที ่ ต าแหน่ง หน่วยงาน/ อ าเภอ รายเดือน ค้ าประกันตามค าขอกู้ขา้งต้นนี ้
    โรงเรียน   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
        
        
 ข้อ 5.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าขอช าระหนี้เงินกู้ต้ังแต่ประจ าเดือน……………………………………………..…..คือ  
  ส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด งวดละ………………….…บาท เป็นจ านวน…………….งวด 
  โดยข้าพเจ้ายอมผูกพันกับสหกรณ์ ดงันี้ 
  5.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า 
 ณ ที่จ่ายเพื่อส่งช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ 
  5.2 หากข้าพเจ้าต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ในกรณีใด ๆ ตามข้อบังคับ ข้อ 45 เป็นเหตุให้เงินกู้จ านวนนี้ถึงก าหนดส่งคืน โดยส้ิน   

เชิงพร้อมดอกเบี้ย  ข้าพเจ้ายินยอมช าระทันที 

5.3 ถ้าขา้พเจ้าประสงค์จะโอนหรือย้าย    หรือออกจากราชการหรืองานประจ าโดยไม่มีความผิดตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 47 ข้าพเจ้าจะ 
แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบทันทีที่มีค าส่ังย้าย และหากต้องช าระเงินกู้นี้ให้กับสหกรณ์    ข้าพเจ้าจะจัดช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน        

หากข้าพเจ้าไม่จัดการ   ให้เป็นไปตามที่กล่าวข้างต้น      ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ 

บ านาญ เงินทุนเล้ียงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงมีพึงได้จากส่วนราชการ   หรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหัก ณ ที่จ่าย    เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินดังกล่าว

ตามที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ เพื่อส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ 



 

 

 
  
 

ข้อ 6.  ในการกู้  ข้าพเจ้าจะท าหนังสือกู้ตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (COVID-19) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
 ข้อ 7.  ในการกู้เงินตามค าขอนี้  ข้าพเจ้าได้รับความยินยอมจากคู่สมรสของข้าพเจ้าแล้ว  ซึ่งพร้อมที่จะลงชื่อยินยอมไว้เป็นหลักฐานในหนังสือกู้ 
 

                                                                             ลงชื่อ………………………………………………….ผู้ขอกู ้
                                                                                  (…………………………………………………..)           

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ลายมือชื่อ...........................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                      (..........................................................................) 

ลายมือชื่อ...........................................................................หัวหน้าหน่วยจ่ายเงินเดือน/ 
                              (..........................................................................)หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้ลงนาม 



 

 

 
 

 
 

บันทึกข้อควำม 
ประกอบกำรยื่นค ำขอกู้เงนิกู้สำมัญ 

ตำมโครงกำรเฉพำะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 (COVID-19) 

 

1. ชื่อ (สมาชิก)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

สังกัด....................................................................................................................................................................... 

2. ระบุสาเหตุของผลกระทบท่ีได้รับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ( บรรยายโดยละเอียดพร้อมแนบ          

เอกสารประกอบ ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ในการนี้  ข้าพเจ้ามีภาระค่าใช้จ่ายประจ าเดือน ดังนี้ (รายละเอียดพร้อมเอกสาร) 
................................................................................................................................................................................ 

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

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

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

4. หลังจากท่ีมีการยื่นกู้เงินตามโครงการเฉพาะกิจของสหกรณ์ พ.ศ. 2563 นี้แล้วนั้น  สมาชิกจะต้องช าระหนี้เงินกู้ตาม

โครงการนี้ให้แล้วเสร็จก่อนท่ีจะมีการยื่นกู้เงินกู้สามัญอื่น  ยกเว้นเงินกู้เพื่อการศึกษา   

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้น  และเอกสารประกอบเป็นจริงทุกประการ 

 
ลงชื่อ............................................................................ผู้กู้ 

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





 

 

 
 

      บันทึกส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 
1. กำรตรวจสอบสิทธิ์กำรกู้ตำมระเบียบและเงื่อนไขที่ก ำหนด 

1.1  อายุการเป็นสมาชิก................ปี...............เดือน     

1.2  อายุตัว.........................ปี        

1.3  เงินเดือนคงเหลือ ..................................  บาท  หรือ ................. %      

1.4  การเป็นผู้เคยผิดนัดการช าระหนี้ (ทั้งในฐานะผู้กู้และผู้ค้ าประกัน)  

     ปัจจุบนั    ผู้กู้ไม่มียอดค้างช าระ        ผู้กู้มียอดค้างช าระ จ านวน......................................บาท (อ้างอิงจากฝ่ายเร่งรัดติดตามหนี้) 

     ผู้กู้เป็นผู้ค้ าประกันของ....................................................................สมาชิกเลขที่........ ............ มียอดค้างช าระ....................................... บาท 

1.5  เป็นสมาชิกสมาคม ……….. สสอค. คุ้มครองเมื่อ............................   ท าประกันกลุ่ม  /  ประกันสินเชื่อวงเงิน.........................  
    ประกัน อืน่ๆ...................................................................................................................................................... .......................................... 
1.6 การยื่นกู้ของสมาชิกไม่เป็นตามระเบียบเงินกู้ ข้อ............................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................................ ............................. 
............................................................................................................................. ............................................................................................. 

2. ควำมเห็นของเจ้ำหน้ำท่ี  ให้กู้ได้ตามที่ขอ   กู้ได้เพียง………..……………..บาท  ให้กู้ไม่ได้/ซือ้หุ้นเพิ่ม......................................บาท 
ความเห็นอืน่ ๆ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
...................................................................................................................................................................................... .................................... 
.............................................................................................. ............................................................................................................................  
............................................................................................................................. ............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

 
       ลงชื่อ…………………………………….เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 
            (…………………………………….) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงชื่อ…………………………………….รองผู้จัดการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       ลงชื่อ…………………………………….ผู้จัดการ 
 

3. ค ำสั่งผู้มีอ ำนำจอนุมัต…ิ………………………………………………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ…………………………………….ผู้อนุมัติ 

        ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการเงินกู้/ผู้จัดการ 
                       ………………./…………………./…………..                

 
 
 




