คําแนะนํา ผูก้ ตู้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการ

เลขทะเบียนรับ...........................................

ที่ ก ํ า หนดไว้ใ นแบบคํา ขอกู้ ตามความ

วันรับคําขอกู.้ .............................................

เป็ นจริ งและครบถ้วน (ดูคาํ ชี้แจงด้านหลัง)

คําขอกู้เงินกู้พเิ ศษ
วันที่..................................................................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อายุ.............ปี รหัสสมาชิก................................
ปฏิบตั ิงานประจําตําแหน่ง...........................................สถานที่ทาํ งาน.............................................................................หมู่ที่.........
ตําบล.................................อําเภอ................................จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์...................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ถนน................................ตําบล.................................อําเภอ.....................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์บา้ น...............................โทรศัพท์มือถือ........................................
คู่สมรสชื่ อ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อาชีพ..................................................
ที่อยู่ / สถานที่ทาํ งาน...................................................................................เลขที่...............หมู่ที่.........ถนน.....................................
ตําบล......................................อําเภอ.....................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์............................................
จํานวนเงินขอกู้.............................................บาท (...........................................................................................................)
วัตถุประสงค์ การกู้ (ทําเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตอ้ งการ)
เพื่อการเคหะสงเคราะห์  ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  ซื้ออาคารชุด  ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้าน
 สร้างบ้านในที่ดินตนเองหรื อคู่สมรส  ชําระหนี้เกี่ยวกับการเคหะ  ปรับปรุ งต่อเติมบ้านที่อยูอ่ าศัย
ประมาณการค่าใช้จ่าย...........................................บาท
เพื่อส่ งเสริมฐานะความมั่นคง (ระบุ)
.................................................................................................................................................................................
รายได้ ครัวเรื อนรายเดือน
เงินเดือน/ค่าจ้าง................................................บาท
เงินวิทยฐานะ..................................................บาท
รายได้คูส่ มรส...................................................บาท
รายได้อื่น ๆ ..................................................บาท
รวมรายได้ ครัวเรื อน.........................................บาท (...................................................................................................)
หลักประกันเงินกู้
1. ค่ าหุ้น จํานวน ..................................................บาท
2. อสั งหาริมทรัพ ย์ จํานวน..................แปลง
 น.ส. 3 ก. เลขที่........................................กรรมสิ ทธิ์...............................................................โทรศัพท์.....................................
เลขที่........................................กรรมสิ ทธิ์...............................................................โทรศัพท์.....................................
 โฉนดที่ดินเลขที่......................................กรรมสิ ทธิ์...............................................................โทรศัพท์.....................................
เลขที่......................................กรรมสิ ทธิ์...............................................................โทรศัพท์.....................................
ลงชื่อ .................................................................... ผูข้ อกู้
(...................................................................)
โปรดเตรี ยมเอกสารตามคําชี้แจง (ด้านหลัง)

คําชี้แจง
การยื่นคําขอกู้เงินกู้พเิ ศษ
1. เอกสารของผู้ก้ ู
1.1 สําเนาบัตรประจําตัว (3 ฉบับ)
1.2 สําเนาทะเบียนบ้าน (3 ฉบับ)
1.3 สําเนาบัตรประจําตัวคู่สมรส (2 ฉบับ)
1.4 สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (2 ฉบับ)
1.5 หนังสื อยินยอมคู่สมรส (2 ฉบับ)
1.6 สําเนาหนังสื อสําคัญกรณี คู่สมรสถึงแก่กรรม หรื อหย่าร้าง (2 ฉบับ)
1.7 สําเนาทะเบียนสมรส (2 ฉบับ)
1.8 สําเนาใบสําคัญการเปลี่ยนชื่อและหรื อสกุล (2 ฉบับ)
2. รายละเอียดหลักประกัน
2.1 สําเนาเอกสารสิ ทธิ์ (2 ฉบับ)
2.2 ใบระวางแผนที่จากสํานักงานที่ดิน (1 ฉบับ)
2.3 หนังสื อรับรองราคาประเมินจากสํานักงานที่ดิน รับรองไม่เกิน 60 วัน (1 ฉบับ)
2.4 กรณีหลักประกันเป็ นของผู้อื่น ให้เพิ่มสําเนาเอกสารเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ตามข้อ 1.1 – 1.8 อย่างละ 2 ฉบับ / เพิ่มตามจํานวนแปลง
ผูก้ หู้ รื อเจ้าของกรรมสิ ทธิ์ตอ้ งดําเนินการอํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบอสังหาริ มทรัพย์ในการเข้าตรวจสอบหลักทรัพย์
3. เอกสารรายละเอียดเงินเดือน / ค่ าจ้ าง
3.1 สําเนาบัญชีรายละเอียดเงินเดือนหรื อหลักฐานแสดงการรับเงินเดือน (แบบ 2 ) ฉบับล่าสุ ดโดยเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูร้ ับรอง

หรื อกรณี ที่พิมพ์จากระบบ E-money อนุโลมให้รับรองด้วยตนเองได้
กรณีสมาชิกโรงเรียนเอกชน
3.2 บัญชีการจ่ายเงินเดือนครู (สลิปเงินเดือน) ฉบับล่าสุ ด โดยเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูร้ ับรอง
3.3 บัญชีการจ่ายเงินเดือนครู /บุคลากรทางการศึกษาและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ โดยผูร้ ับใบอนุญาต หรื อผูจ้ ดั การสถานศึกษาเป็ นผูร้ ับรอง

3.4 หนังสื อรับรองการหักเงิน ณ ที่จ่าย โดยผูร้ ับใบอนุญาต หรื อผูจ้ ดั การสถานศึกษาเป็ นผูร้ ับรอง
สํ าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน
กรณี ผรู ้ ับใบอนุญาต ให้ใช้สลิปเงินเดือนและงบดุลของโรงเรี ยน
กรณี ผอู ้ าํ นวยการ , ผูจ้ ดั การ ให้ใช้สลิปเงินเดือนและ Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมาชิกสั งกัดองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น
3.5 ให้ใช้คาํ สั่งเลื่อนเงินเดือนฉบับล่าสุ ดโดยหัวหน้าหน่วยงานเป็ นผูร้ ับรอง และสลิปเงินเดือน โดยเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูร้ ับรอง
4. เอกสารประกอบคําขอกู้แล้วแต่ กรณี ดังนี้
4.1 ซื้อบ้ านพร้ อมทีด่ นิ หรื ออาคารชุ ด ให้แนบสําเนาสัญญาจะซื้อจะขาย สําเนาเอกสารสิ ทธิ์และ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี
4.2 สร้ างบ้ าน ให้แนบใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนบ้าน ประมาณการก่อสร้าง และสัญญาจ้าง
4.3 ซื้อทีด่ ินพร้ อมปลูกสร้ างบ้ าน ให้แนบสัญญาจะซื้ อจะขาย ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนบ้าน ประมาณการก่อสร้าง สัญญาจ้าง
4.4 ชําระหนีเ้ กีย่ วกับการเคหะสงเคราะห์ ให้แนบสําเนาสัญญาการเป็ นหนี้
4.5 เพื่อส่ งเสริ มฐานะความมัน่ คง ให้แนบสัญญาจะซื้อจะขาย สําเนาใบจอง และหรื อเอกสารอื่นตามวัตถุประสงค์แล้วแต่กรณี
5. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินจากบัญชีธนาคารกรุ งไทย จํากัด
6. ในการทํานิติกรรมจํานองกับสํานักงานที่ดินให้นาํ บัตรประจําตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน(ฉบับจริ ง)ไปแสดงด้วย
7. กรณี หลักประกันติดภาระจํานอง ให้สมาชิกทําสัญญาเงินกูก้ ่อนวันทํานิติกรรมจํานองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
8. ในวันทําสัญญาเงินกู้ คู่สมรสต้องไปลงนามในสัญญาเงินกูต้ ่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
9. กรณี เรื่ องกูท้ ี่ไม่ได้รับการอนุมตั ิ สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเอกสารประกอบคําขอกู้
10. สําเนาเอกสาร ต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ (ควรรับรองด้วยหมึกสี น้ าํ เงิน)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลา จํากัด

โทร (074)582881-4 สิ นเชื่ อ ต่ อ 204-207

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการ / หน่ วยงานหักเงินให้ สหกรณ์
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครู สงขลา จํากัด
เขียนที่……………………………………..……………………...
วันที่………….... เดือน………….………….. พ.ศ……….…….
ด้ ว ยข้ า พเจ้ า ……………………………………………..........……อายุ ……....ปี ปั จจุ บ ั น อยู่ บ้ า นเลขที่ ………….……หมู่ ที่ ……….…
ซ อ ย ……………..…...…….……ถ น น …………………………………ตํ า บ ล ……………...…………..…. อํ า เ ภ อ ………...………....…….........…
จังหวัด……….....................………รับราชการ/ลูกจ้างสังกัด ……………….………………………………ตําแหน่ง.....………………………....... และ
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด รหัสสมาชิก…………………...............มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูห่ กั
เงินและนําส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั ส่ วนราชการ หรื อหน่วยงาน ที่ขา้ พเจ้า
สังกัดอยูท่ ้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ดังนี้
ข้อ 1.ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้า พึงได้รับจากทางราชการหรื อหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูท่ ้ งั ปั จจุบนั และอนาคต ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด แจ้งให้หกั ตามภาระผูกพันที่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู สงขลา จํากัด โดยให้หกั เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด เป็ นลําดับแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา
๔๒/๑ เป็ นประจําทุกเดือน
ข้อ 2.กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบําเหน็จ บํานาญ หรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของ ส่ วน
ราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากบําเหน็จ หรื อเงินบํานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการหรื อนายจ้างตาม ข้อ 1
ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด ได้แจ้งและส่ งเงินจํานวนดังกล่าวให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการ/หน่ วยงานที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่ นหรื อหน่ วยงานอื่น หรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินเดือนค่าจ้าง หรื อเงินบํานาญหรื อเงินบําเหน็จ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ จะได้รับจากทางราชการ
หน่ วยงาน หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชําระหนี้ ชําระค่าหุ ้น หรื อเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด แทนข้าพเจ้า
ได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการหรื อหน่วยงาน
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข้อ 4.หนังสื อยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินให้สหกรณ์น้ ี ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่า จะไม่ถอนการให้คาํ
ยินยอมนี้ ไม่วา่ ทั้งหมด หรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรื อพ้นภาระหนี้สินที่ขา้ พเจ้า มีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้
รับคํายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จํากัด
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาํ ขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์
ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
ลงชื่อ.......................................................................... ผูก้ ใู้ ห้คาํ ยินยอม
(.…….……………..………………….………….)
ลงชื่อ ........................................................................ พยาน
(…………….…………...………………….…)
สมาชิกสหกรณ์ รหัสสมาชิก...................................

ลงชื่อ ........................................................................ พยาน
(…………….…………...………………….…)
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผตู ้ รวจสอบ

หมายเหตุ ให้แนบสําเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องของสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ลงนามเป็ นพยานด้วย

(โปรดอ่ าน พ.ร.บ.สหกรณ์ ด้ านหลัง)

พระราชบัญญัต ิ
สหกรณ์ (ฉบับ ที ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓
ฯลฯ
มาตรา ๔๒/๑ เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน
ของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบตั ิหน้าทีอยูห่ กั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
หรือเงินอืนใดทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชําระหนี หรือภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์
ตามจํานวนทีสหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนีหรือภาระผูกพันนันจะระงับสินไป ให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าว
ั แก่สหกรณ์โดยพลัน
และส่งเงินทีหักไว้นนให้
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหั ก เงิ น ตามวรรคหนึ ง ต้ อ งหั ก ใ ห้ ส ห ก ร ณ์ เ ป็ น ลํ า ดั บ แ ร ก ถั ด จากหนี ภาษี อากร
และการหัก เงิ น เข้า กองทุน ที สมาชิ ก ต้อ งถูก หัก ตามกฎหมายว่า ด้ว ยกองทุน บํา เหน็ จ บํา นาญข้า ราชการ
กฎหมายว่ า ด้ว ยกองทุ น สํา รองเลี ยงชี พ กฎหมายว่ า ด้ว ยการคุ้ม ครองแรงงาน และกฎหมายว่ า ด้ว ย
การประกันสังคม

หนังสือ ยิน ยอมคู่ส มรส
เขียนที...............................................................
........................................................................
วันที .......... เดือน.............................พ.ศ................

ตามทีเจ้าของหลักทรัพย์ (นาย / นาง / นางสาว)........................................................ขอทํานิตกิ รรม
(จํานอง / ขาย / โอน) ทีดินตามโฉนดทีดิน / ตราจอง / น.ส. ก. เลขที............................................................
เล่ม...........................................หน้า............................................ตําบล................................................
อําเภอ......................................จังหวัด.........................................นัน
ข้าพเจ้าทราบแล้วไม่ขดั ข้อง และยินยอมให้ดาํ เนินการดังกล่าวได้

(ลงชือ).......................................................คูส่ มรสเจ้าของหลักทรัพย์
(.........................................................) ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชือของคูส่ มรสของข้าพเจ้าจริง จึงลงลายมือชือรับรองไว้เป็ นสําคัญ

(ลงชือ).........................................................เจ้าของหลักทรัพย์
(.........................................................)ผูข้ อทํานิตกิ รรม
(ลงชือ)..........................................................พยาน
(..........................................................)
(ลงชือ)..........................................................พยาน
(..........................................................)

หนังสือ ยิน ยอมคู่ส มรส
เขียนที...............................................................
........................................................................
วันที .......... เดือน.............................พ.ศ................

ตามทีเจ้าของหลักทรัพย์ (นาย / นาง / นางสาว)........................................................ขอทํานิตกิ รรม
(จํานอง / ขาย / โอน) ทีดินตามโฉนดทีดิน / ตราจอง / น.ส. ก. เลขที............................................................
เล่ม...........................................หน้า............................................ตําบล.................................................
อําเภอ......................................จังหวัด.........................................นัน
ข้าพเจ้าทราบแล้วไม่ขดั ข้อง และยินยอมให้ดาํ เนินการดังกล่าวได้

(ลงชือ).......................................................คูส่ มรสเจ้าของหลักทรัพย์
(.........................................................) ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชือของคูส่ มรสของข้าพเจ้าจริง จึงลงลายมือชือรับรองไว้เป็ นสําคัญ

(ลงชือ).........................................................เจ้าของหลักทรัพย์
(.........................................................)ผูข้ อทํานิตกิ รรม
(ลงชือ)..........................................................พยาน
(..........................................................)
(ลงชือ)..........................................................พยาน
(..........................................................)

