
 

 

 

 

 คาํขอกู้เงนิกู้พเิศษ  

                                                                                      

                                                                                                 วนัท่ี.................................................................. 
เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั 
         ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อาย.ุ............ปี รหสัสมาชิก................................ 
ปฏิบติังานประจาํตาํแหน่ง...........................................สถานท่ีทาํงาน.............................................................................หมู่ท่ี.........
ตาํบล.................................อาํเภอ................................จงัหวดัสงขลา รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์..................................
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี..........ถนน................................ตาํบล.................................อาํเภอ.....................................
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัทบ์า้น...............................โทรศพัทมื์อถือ........................................ 
        คู่สมรสช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อาชีพ.................................................. 
ท่ีอยู ่/ สถานท่ีทาํงาน...................................................................................เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........ถนน.....................................
ตาํบล......................................อาํเภอ.....................................จงัหวดั.....................................โทรศพัท.์........................................... 
       

        จํานวนเงนิขอกู้.............................................บาท  (...........................................................................................................) 

       วตัถุประสงค์การกู้  (ทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตอ้งการ) 
             เพื่อการเคหะสงเคราะห์      ซ้ือบา้นพร้อมท่ีดิน    ซ้ืออาคารชุด      ซ้ือท่ีดินพร้อมปลูกสร้างบา้น   
              สร้างบา้นในท่ีดินตนเองหรือคู่สมรส     ชาํระหน้ีเก่ียวกบัการเคหะ     ปรับปรุงต่อเติมบา้นท่ีอยูอ่าศยั 
                    ประมาณการค่าใชจ่้าย...........................................บาท 
             เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง  (ระบุ) 

................................................................................................................................................................................. 
         รายได้ครัวเรือนรายเดือน                                            
          เงินเดือน/ค่าจา้ง................................................บาท             เงินวทิยฐานะ..................................................บาท                 
          รายไดคู่้สมรส...................................................บาท             รายไดอ่ื้น ๆ  ..................................................บาท 
 

          รวมรายได้ครัวเรือน.........................................บาท  (...................................................................................................) 

         หลักประกันเงินกู้       
         1. ค่าหุ้น จาํนวน ..................................................บาท          2. อสังหาริมทรัพย์   จาํนวน..................แปลง 
 น.ส. 3 ก. เลขท่ี........................................กรรมสิทธ์ิ...............................................................โทรศพัท.์....................................   
                      เลขท่ี........................................กรรมสิทธ์ิ...............................................................โทรศพัท.์....................................   
 โฉนดท่ีดินเลขท่ี......................................กรรมสิทธ์ิ...............................................................โทรศพัท.์.................................... 
                        เลขท่ี......................................กรรมสิทธ์ิ...............................................................โทรศพัท.์.................................... 

 

                                                                                                              ลงช่ือ .................................................................... ผูข้อกู ้
                                                                                                                        (...................................................................) 

โปรดเตรียมเอกสารตามคาํช้ีแจง (ดา้นหลงั) 
 

คาํแนะนํา ผูกู้ต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการ

ท่ีกําหนดไว้ในแบบคําขอกู้  ตามความ    

เป็นจริงและครบถว้น (ดูคาํช้ีแจงดา้นหลงั) 

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

วนัรับคาํขอกู.้............................................. 



คาํช้ีแจง                                           
การยื่นคาํขอกู้เงนิกู้พเิศษ 

1. เอกสารของผู้ กู้ 
  1.1 สาํเนาบตัรประจาํตวั (3 ฉบบั)                                      1.2 สาํเนาทะเบียนบา้น  (3 ฉบบั)
  1.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัคู่สมรส (2 ฉบบั)                          1.4 สาํเนาทะเบียนบา้นคู่สมรส (2 ฉบบั) 
  1.5 หนงัสือยนิยอมคู่สมรส (2 ฉบบั)                                  1.6 สาํเนาหนงัสือสาํคญักรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม หรือหยา่ร้าง  (2 ฉบบั) 
  1.7 สาํเนาทะเบียนสมรส  (2 ฉบบั)                                     1.8 สาํเนาใบสาํคญัการเปล่ียนช่ือและหรือสกลุ (2 ฉบบั) 
2. รายละเอียดหลักประกัน 
  2.1 สาํเนาเอกสารสิทธ์ิ (2 ฉบบั)                     2.2 ใบระวางแผนท่ีจากสาํนกังานท่ีดิน (1 ฉบบั)   
  2.3 หนงัสือรับรองราคาประเมินจากสาํนกังานท่ีดิน  รับรองไม่เกิน 60 วนั (1 ฉบบั) 
  2.4 กรณหีลักประกันเป็นของผู้ อ่ืน ใหเ้พ่ิมสาํเนาเอกสารเจา้ของกรรมสิทธ์ิตามขอ้ 1.1 – 1.8 อยา่งละ 2 ฉบบั / เพิ่มตามจาํนวนแปลง 
        ผูกู้ห้รือเจา้ของกรรมสิทธ์ิตอ้งดาํเนินการอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบอสงัหาริมทรัพยใ์นการเขา้ตรวจสอบหลกัทรัพย ์
3.  เอกสารรายละเอียดเงนิเดือน / ค่าจ้าง 
  3.1 สาํเนาบญัชีรายละเอียดเงินเดือนหรือหลกัฐานแสดงการรับเงินเดือน (แบบ 2 ) ฉบบัล่าสุดโดยเจา้หนา้ท่ีการเงินเป็นผูรั้บรอง

      หรือกรณีท่ีพิมพจ์ากระบบ E-money อนุโลมใหรั้บรองดว้ยตนเองได ้
         กรณสีมาชิกโรงเรียนเอกชน  

 3.2 บญัชีการจ่ายเงินเดือนครู(สลิปเงินเดือน) ฉบบัล่าสุด โดยเจา้หนา้ท่ีการเงินเป็นผูรั้บรอง 
 3.3 บญัชีการจ่ายเงินเดือนครู/บุคลากรทางการศึกษาและการหกัเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ โดยผูรั้บใบอนุญาต หรือผูจ้ดัการสถานศึกษาเป็นผูรั้บรอง 

 3.4 หนงัสือรับรองการหกัเงิน ณ ท่ีจ่าย โดยผูรั้บใบอนุญาต หรือผูจ้ดัการสถานศึกษาเป็นผูรั้บรอง 
       สําหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน 

     กรณีผูรั้บใบอนุญาต ใหใ้ชส้ลิปเงินเดือนและงบดุลของโรงเรียน 
     กรณีผูอ้าํนวยการ , ผูจ้ดัการ ใหใ้ชส้ลิปเงินเดือนและ  Statement บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั  6  เดือน 

       กรณีสมาชิกสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
 3.5 ใหใ้ชค้าํสั่งเล่ือนเงินเดือนฉบบัล่าสุดโดยหวัหนา้หน่วยงานเป็นผูรั้บรอง และสลิปเงินเดือน โดยเจา้หนา้ท่ีการเงินเป็นผูรั้บรอง 

4. เอกสารประกอบคาํขอกู้แล้วแต่กรณ ี ดงันี ้
  4.1 ซื้อบ้านพร้อมทีด่นิหรืออาคารชุด   ใหแ้นบสาํเนาสญัญาจะซ้ือจะขาย  สาํเนาเอกสารสิทธ์ิและ เอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่กรณี 
  4.2  สร้างบ้าน  ใหแ้นบใบอนุญาตก่อสร้าง  แบบแปลนบา้น  ประมาณการก่อสร้าง   และสญัญาจา้ง 
  4.3 ซื้อทีด่ินพร้อมปลูกสร้างบ้าน ใหแ้นบสัญญาจะซ้ือจะขาย  ใบอนุญาตก่อสร้าง  แบบแปลนบา้น  ประมาณการก่อสร้าง สัญญาจา้ง  
  4.4 ชําระหนีเ้ก่ียวกับการเคหะสงเคราะห์  ใหแ้นบสาํเนาสัญญาการเป็นหน้ี  
  4.5 เพื่อส่งเสริมฐานะความมัน่คง  ใหแ้นบสัญญาจะซ้ือจะขาย สาํเนาใบจอง  และหรือเอกสารอ่ืนตามวตัถุประสงคแ์ลว้แต่กรณี 
5. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินจากบญัชีธนาคารกรุงไทย จาํกดั 
6. ในการทาํนิติกรรมจาํนองกบัสาํนกังานท่ีดินใหน้าํบตัรประจาํตวัประชาชนและทะเบียนบา้น(ฉบบัจริง)ไปแสดงดว้ย  
7. กรณีหลกัประกนัติดภาระจาํนอง ใหส้มาชิกทาํสัญญาเงินกูก่้อนวนัทาํนิติกรรมจาํนองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 1 วนั 
8. ในวนัทาํสัญญาเงินกู ้ คู่สมรสตอ้งไปลงนามในสัญญาเงินกูต่้อหนา้เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 
9. กรณีเร่ืองกูท่ี้ไม่ไดรั้บการอนุมติั  สหกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเอกสารประกอบคาํขอกู้
10. สาํเนาเอกสาร ตอ้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งทุกฉบบั (ควรรับรองดว้ยหมึกสีนํ้าเงิน) 
 
 

        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา   จาํกัด  
                   โทร (074)582881-4  สินเช่ือ ต่อ 204-207  

 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการ / หน่วยงานหักเงินให้สหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จํากัด 

 
          เขียนท่ี……………………………………..……………………... 

 

วนัท่ี………….... เดือน………….………….. พ.ศ……….……. 
 

  ด้วยข้าพ เจ้า……………………………………………..........……อายุ……. . . . ปี  ปัจ จุบันอยู่บ้าน เลข ท่ี………….……หมู่ ท่ี……….…                 
ซ อ ย……………..…...…….……ถ น น …………………………………ตํ า บ ล ……………...…………..…. อํ า เ ภ อ ………...………....…….........…
จงัหวดั……….....................………รับราชการ/ลูกจา้งสังกดั ……………….………………………………ตาํแหน่ง.....……………………….......    และ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั รหสัสมาชิก…………………...............มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูห่กั
เงินและนาํส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั ท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีไวก้บัส่วนราชการ หรือหน่วยงาน   ท่ีขา้พเจา้
สงักดัอยูท่ ั้งปัจจุบนัและอนาคต ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ เงินบาํเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ พึงไดรั้บจากทางราชการหรือหน่วยงาน
ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูท่ ั้งปัจจุบนัและอนาคต  ตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั แจง้ใหห้กัตามภาระผกูพนัท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสงขลา จาํกดั โดยให้หกัเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั เป็นลาํดบัแรกตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ (ฉบบัท่ี ๒)          พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา 
๔๒/๑ เป็นประจาํทุกเดือน 
 ขอ้ 2.กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งและไดรั้บบาํเหน็จ บาํนาญ หรือเงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของ  ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่หกัเงินจากบาํเหน็จ หรือเงินบาํนาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการหรือนายจา้งตาม    ขอ้ 1  
ตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั ไดแ้จง้และส่งเงินจาํนวนดงักล่าวใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีสังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้    
โอนไปสังกดัมีอาํนาจหักเงินเดือนค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญหรือเงินบาํเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการ 
หน่วยงาน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี เพื่อส่งชาํระหน้ี ชาํระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั แทนขา้พเจา้      
ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สญัญาวา่จะถือปฏิบติัตามคาํยนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงาน 
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่เพื่อดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้กเ็ป็นการเพียงพอแลว้  

ขอ้ 4.หนงัสือยนิยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหกัเงินให้สหกรณ์น้ี  ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่า  จะไม่ถอนการให้คาํ
ยนิยอมน้ี ไม่วา่ทั้งหมด  หรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้  มีต่อสหกรณ์ เวน้แต่จะได้
รับคาํยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จาํกดั 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีทาํข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์                
ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 
 

            ลงช่ือ.......................................................................... ผูกู้ใ้หค้าํยนิยอม 
                                                                                    (.…….……………..………………….………….) 
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หมายเหตุ   ใหแ้นบสาํเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้งของสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีลงนามเป็นพยานดว้ย 
   

(โปรดอ่าน พ.ร.บ.สหกรณ์ ด้านหลัง)   
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 มาตรา ๔๒/๑  เมือสมาชิกไดท้าํความยินยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน
ของรฐัหรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบติัหนา้ทีอยูห่กัเงินเดือนหรอืคา่จา้ง
หรือเงินอืนใดทีถึงกาํหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชาํระหนีหรือภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณใ์หแ้ก่สหกรณ ์   
ตามจาํนวนทีสหกรณแ์จง้ไป จนกว่าหนีหรือภาระผูกพนันันจะระงับสินไป ใหห้น่วยงานนันหักเงินดงักล่าว         
และสง่เงินทีหกัไวน้นัใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนงึ มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แตส่หกรณใ์หค้วามยินยอม 
 การหักเ งินตามวรรคหนึง  ต้อ งห ัก ใ ห ้สห ก รณ์เ ป็ น ลําดับ แ ร ก  ถัดจากหนีภาษีอากร           
และการหักเงินเข้ากองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย           
การประกนัสงัคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หนังสือยนิยอมคู่สมรส  

         เขียนที............................................................... 

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

           วนัที .......... เดือน.............................พ.ศ................ 

 

  ตามทีเจา้ของหลกัทรพัย ์(นาย / นาง / นางสาว)........................................................ขอทาํนิตกิรรม 

(จาํนอง / ขาย / โอน) ทีดนิตามโฉนดทีดนิ / ตราจอง / น.ส. ก. เลขที............................................................ 
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อาํเภอ......................................จงัหวดั.........................................นนั 
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                        (.........................................................)ผูข้อทาํนิตกิรรม 
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                        (..........................................................) 

               (ลงชือ)..........................................................พยาน 

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