
 

 

 

 

 ค ำขอกู้เงนิกู้สำมัญ  
                                                                                      

                                                                                               วนัท่ี.................................................................... 
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั 
         ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อาย.ุ............ปี รหสัสมาชิก............................. 
ปฏิบติังานประจ าต าแหน่ง...........................................สถานท่ีท างาน.............................................................................หมู่ท่ี......
ต าบล.................................อ  าเภอ................................จงัหวดัสงขลา รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัท.์............................... 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี..........ถนน................................ต  าบล.................................อ  าเภอ..................................
จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัทบ์า้น...............................โทรศพัทมื์อถือ..................................... 
        คู่สมรสช่ือ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อาชีพ............................................... 
ท่ีอยู ่/ สถานท่ีท างาน...................................................................................เลขท่ี...............หมู่ท่ี.........ถนน..................................
ต าบล......................................อ  าเภอ.....................................จงัหวดั.....................................โทรศพัท.์........................................ 
 

           จ ำนวนเงินขอกู้.................................................บำท (.........................................................................................................) 

       วตัถุประสงค์กำรกู้  (ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตอ้งการ) 
เพ่ือกำรศึกษำ   ตนเอง   คู่สมรส   บุตร  (ระบุช่ือ อาย ุระดบัการศึกษา สถานศึกษา และค่าใชจ่้ายต่อปีโดยประมาณ)          
...................................................................................................................................................................................................... 
เพ่ือสุขภำพ   ตนเอง   คู่สมรส   บุตร   บิดา มารดา  (ระบุช่ือ โรค เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ และค่าใชจ่้ายโดยประมาณ) 
...................................................................................................................................................................................................... 
           เพ่ือกำรบริโภค  (ระบุ)........................................................................................................................................................  
         รำยได้ครัวเรือนรำยเดือน                                            
          เงินเดือน/ค่าจา้ง................................................บาท             เงินวทิยฐานะ..................................................บาท                 
          รายไดคู้่สมรส...................................................บาท             รายไดอ่ื้น ๆ  ..................................................บาท 
 

          รวมรำยได้ครัวเรือน.........................................บาท  (...................................................................................................) 

          หลกัประกนัเงินกู้  
1. ค่าหุน้ จ  านวน ......................................... บาท 
2. สมาชิกผูค้  ้าประกนั  
    1.......................................................... รหสัสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือช่ือ ................................. 
    2.......................................................... รหสัสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือช่ือ ................................. 
    3.......................................................... รหสัสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือช่ือ ................................. 
    4.................................................... รหสัสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือช่ือ ................................. 
 

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

ค ำแนะน ำ ผูกู้ต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการ

ท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้  ตามความ     

เป็นจริงและครบถว้น  (ดูค  าช้ีแจงดา้นหลงั) 



 
 
 

ค ำช้ีแจง 
กำรย่ืนค ำขอกู้เงินกู้สำมญั 

 
1. เอกสำรของ ผู้กู้ , คู่สมรสผู้กู้ , ผู้ค ำ้ประกนั และ คู่สมรสผู้ค ำ้ประกนั  รายการละ 1 ฉบบั (ถ่ำยจำกฉบับจริง) 
 1.1 ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน / ขา้ราชการ 
 1.2 ส าเนาทะเบียนบา้น 
 1.3 ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
 1.4 ส าเนาหนงัสือส าคญักรณีคู่สมรสถึงแก่กรรมหรือหยา่ร้าง (ถา้มี) 
 1.5 ส าเนาหนงัสือส าคญัการเปล่ียนช่ือตวัหรือช่ือสกุล (ถา้มี) 
2. เอกสำรรำยละเอยีดเงินเดือน / ค่ำจ้ำง 

 2.1 ส าเนาบญัชีรายละเอียดเงินเดือน หรือหลกัฐานแสดงการรับเงินเดือน (แบบ 2) ฉบบัล่าสุด  
      โดยเจา้หนา้ท่ีการเงินเป็นผูรั้บรอง หรือกรณีท่ีพิมพจ์ากระบบ E-money อนุโลมให้รับรองดว้ยตนเองได ้

 

       กรณสีมำชิกโรงเรียนเอกชน  
2.2 บญัชีการจ่ายเงินเดือนครู(สลิปเงินเดือน) ฉลบัล่าสุด  โดยเจา้หนา้ท่ีการเงินเป็นผูรั้บรอง   
2.3 บญัชีการจ่ายเงินเดือนครู / บุคลากรทางการศึกษาและการหกัเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์   
      โดยผูรั้บใบอนุญาต หรือ ผูจ้ดัการสถานศึกษาเป็นผูรั้บรอง 
2.4 หนังสือรับรองกำรหักเงิน ณ ทีจ่่ำย โดยผู้รับใบอนุญำต หรือ ผู้จัดกำรสถำนศึกษำเป็นผู้รับรอง 

            ส ำหรับผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน 
      กรณีผูรั้บใบอนุญาต ใหใ้ชส้ลิปเงินเดือนและงบดุลของโรงเรียน 
      กรณีผูอ้  านวยการ , ผูจ้ดัการ ใหใ้ชส้ลิปเงินเดือนและ Statement บญัชีเงินเดือนยอ้นหลงั 6 เดือน 
            กรณสีมำชิกสังกดัองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น   
     2.5 ใหใ้ชค้  าสั่งเล่ือนเงินเดือนฉบบัล่าสุด โดยหวัหนา้หน่วยงานเป็นผูรั้บรอง และสลิปเงินเดือน โดยเจา้หนา้ท่ี
การเงินเป็นผูรั้บรอง 
3. หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินจากบญัชีธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

4. ในวนัท ำสัญญำเงินกู้  ผู้กู้  และผู้ค ำ้ประกนั  ต้องลงนำมสัญญำเงินกู้ และสัญญำค ำ้ประกนัต่อหน้ำเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ 
5. ส าเนาเอกสาร ตอ้งลงนามรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั  (รับรองด้วยหมึกสีน ำ้เงิน) 

 
                                                                                                                                      

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลำ   จ ำกดั  
โทร (074)582881-4  สินเช่ือ ต่อ 204-207 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการ / หน่วยงานหักเงนิให้สหกรณ์ 

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูสงขลา จ ากัด 
 

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

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

  ด้วยข้าพเจ้า……………………………………………..........……อายุ……. . . . ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี………….……หมู่ ท่ี……….…                      
ซอ ย……………..…...…….……ถนน…………………………………ต าบล……………...…………..…. อ  า เ ภ อ………...………....…….........…
จังหวัด……….....................………รับราชการ/ลูกจ้างสังกัด ……………….………………………………ต าแหน่ง.....……………………….......    
และเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสงขลา จ ากดั รหสัสมาชิก…………………...............มีความประสงคใ์หส้่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่
หกัเงินและน าส่งใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รูสงขลา จ ากัด ท่ีขา้พเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือใหค้วามยินยอมฉบบันีไ้วก้ับส่วนรา ชการ หรือหน่วยงาน           
ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่ทัง้ปัจจบุนัและอนาคต ดงันี ้
 ขอ้ 1.ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผู้จ่ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจ้า พึงไดร้บัจากทางราช การหรือ
หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกัดอยู่ทัง้ปัจจุบนัและอนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสงขลา จ ากัด แจ้งใหห้กัตามภาระผูกพันท่ีข้าพเจา้มีอยู่กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด โดยใหห้ักเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จ ากัด เป็นล าดับแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับท่ี ๒)          
พ.ศ.2553 มาตรา 42/1 เป็นประจ าทกุเดือน 
 ขอ้ 2.กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งและไดร้บับ  าเหน็จ บ  านาญ หรือเงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิ นของ  
ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงินจากบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดร้บัจากทางราชกา รหรือนายจา้งตาม    
ขอ้ 1  ตามจ านวนท่ีสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสงขลา จ ากดั ไดแ้จง้และส่งเงินจ านวนดงักล่าวใหส้หกรณอ์อมทรพัยค์รูสงขลา จ ากดั แทนขา้พเจา้ทกุครัง้ 
 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขา้พเจ้าตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วย งานอ่ืน หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ งท่ีขา้พเจา้    
โอนไปสงักดัมีอ  านาจหกัเงินเดือนค่าจา้ง หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดร้บัจากทางราชการ 
หน่วยงาน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณี เพ่ือส่งช าระหนี ้ช าระค่าหุน้ หรือเงินอ่ืนใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รูสงขลา จ ากัด แ ทนขา้พเจา้      
ไดท้กุเดือน และขา้พเจา้สญัญาวา่จะถือปฏิบตัติามค ายินยอมในหนงัสือฉบบันีท้กุประการ เพียงแตส่หกรณไ์ดมี้หนงัสือแจง้ใหส้่วนราชการหรือหน่วยงาน 
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่ เพ่ือด  าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้  

ข้อ  4 .หนัง สือยินยอมให้ส่ วนราชการ /หน่วยงานหัก เงินให้สหกรณ์นี้   ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เ ป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่า                                
จะไม่ถอนการใหค้  ายินยอมนี ้ไม่ว่าทัง้หมด  หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะไดพ้้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีส้ินท่ีข้าพ เจ้า             
มีตอ่สหกรณ ์เวน้แตจ่ะไดร้บัค  ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูสงขลา จ ากดั 
 หนงัสือยินยอมฉบบันีท้  าขึน้โดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือนีท้ัง้หมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ ์               
ของขา้พเจา้ทกุประการ จงึลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

            ลงช่ือ...................................................................... ผูกู้ใ้หค้  ายินยอม  
                                                                              (.…….……………………………….………….) 
 
 

     ลงช่ือ .................................................................. พยาน                    ลงช่ือ .................................................................. พยาน  
             (…………….………..………………….……)                                                   (…………………….…………………….…..) 
                        

สมาชิกสหกรณ ์รหสัสมาชิก.......................                                        เจา้หนา้ท่ีสหกรณผ์ูต้รวจสอบ 

 
 

หมายเหตุ   ให้แนบส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องของสมาชิกสหกรณฯ์ ทีล่งนามเป็นพยานด้วย      
   

(โปรดอ่าน พ.ร.บ.สหกรณ ์ด้านหลงั)   
 



 

พระราชบัญญัตสิหกรณ ์ 
พ.ศ. 2542 

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2553 
 

 มาตรา 42/1  เม่ือสมาชิกไดท้  าความยินยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน
ของรฐัหรอืนายจา้งในสถานประกอบการ หรอืหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบตัิหนา้ท่ีอยู่หกัเงินเดือนหรือค่าจา้ง
หรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพ่ือช าระหนีห้รือภาระผูกพันอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์    
ตามจ านวนท่ีสหกรณแ์จง้ไป จนกว่าหนีห้รือภาระผูกพนันั้นจะระงับสิน้ไป ใหห้น่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว         
และส่งเงินท่ีหกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยินยอม 
 การหักเงินตามวรรคหนึ่ ง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถัดจากหนี้ภาษีอากร                     
และการหักเงินเข้ากองทุนท่ีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี ้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วย              
การประกนัสงัคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมคู่สมรส (ผู้กู้) 

 
เขียนท่ี................................................................ 

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

 ตามท่ีผูกู้ ้(นาย/นาง/นางสาว)......................................................................ไดท้  าหนังสือกูยื้มเงิน       
เงินกูส้ามญัจากสหกรณอ์อมทรพัยค์รูสงขลา จ ากดั 

  
 

ข้าพเจ้าทราบ และให้ความยินยอม   พร้อมกับได้แนบส า เนาบัตรประจ าตัวประชาช นหรือ                         
บตัรประจ าตวัขา้ราชการและส าเนารายการเก่ียวกบับา้น (ทะเบียนบา้น)  โดยรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ยแลว้ 

 
 

(ลงช่ือ)........................................................คูส่มรสผูกู้ใ้หค้วามยินยอม 
                                                     (........................................................) 

 
 
 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่เป็นลายมือช่ือของคูส่มรสของขา้พเจา้จรงิ  จงึลงลายมือช่ือรบัรองไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

(ลงช่ือ).........................................................ผูกู้ ้
                                (........................................................) 
 
 

(ลงช่ือ)........................................................พยาน/ผูค้  า้ประกนั 
                   (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
หนังสือยนิยอมคู่สมรส (ผู้ค า้ประกัน) 

 
เขียนท่ี................................................................ 

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

 ตามท่ีผู้ค  า้ประกัน (นาย/นาง/นางสาว)............................................... ...ได้ท าสัญญาค า้ประกัน           
เงินกูส้ามญัของผูกู้ ้(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... 

 
 

ข้าพเจ้าทราบ และให้ความยินยอม   พร้อมกับได้แนบส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือ                         
บตัรประจ าตวัขา้ราชการและส าเนารายการเก่ียวกบับา้น (ทะเบียนบา้น) โดยรบัรองส าเนาถกูตอ้งมาดว้ยแลว้ 

 
 

(ลงช่ือ)................................................คูส่มรสผูค้  า้ประกนัใหค้วามยินยอม 
                                                     (.................................................) 

 
 

 ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่เป็นลายมือช่ือของคูส่มรสของขา้พเจา้จรงิ  จงึลงลายมือช่ือรบัรองไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผูค้  า้ประกนั 
                         (..................................................) 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................พยาน/ผูกู้ ้
                           (..................................................) 
 
 

 






