






 

 

 

 

ค ำขอกู้ยืมเงนิกู้สำมัญ 
เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่สมำชิกจำกวิกฤตกำรณ์ COVID – 19 พ.ศ.2564 

                                                                                      

                                                                                               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)   

ผลกระทบ   
  ไม่สามารถหารายไดเ้สริมจากงานประจ า   มีผลกระทบต่อค่าครองชีพในชีวิตประจ าวนั 
               ตอ้งรับภาระรายจ่ายเพิ่มข้ึนจากการท่ีคนในครอบครัวไม่มีงานท า   
               อ่ืน ๆ ........................................................................................................................................... 
         เงินได้รำยเดือน (เงินเดือน/ค่าจา้ง/เงินวทิยฐานะ/เงินประจ าต าแหน่ง/ค่าตอบแทน/เงินบ านาญ/เงินบ าเหน็จรายเดือน)                                            
                                   จ  านวน.....................................บาท  (................................................................................... ) 
         เงินได้รำยเดือนคงเหลือ 
 

                                   จ านวน......................................บาท  (...................................................................................) 

         หลกัประกนัเงินกู้  
สมาชิกผูค้  ้าประกนั ………………………………….. รหสัสมาชิก............... มือถือ......................ลายมือช่ือ.................... 
กำรรับเงินกู้   

  บญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากดั สาขา ................................................ เลขท่ี ...................................................................... 
  บญัชีเงินฝากธนาคาร...........................สาขา................................................ เลขท่ี ...................................................................... 
  เช็คธนาคารกรุงไทย จ ากดั 

 
 

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

ค ำแนะน ำ ผูกู้ต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการ

ท่ีก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้  ตามความ     

เป็นจริงและครบถว้น  (ดูค  าช้ีแจงดา้นหลงั) 



    
 

ค ำช้ีแจง 
กำรย่ืนค ำขอกู้ยืมเงินกู้สำมญั 

เพ่ือบรรเทำควำมเดือดร้อนแก่สมำชิกจำกวกิฤตกำรณ์ COVID – 19 พ.ศ.2564 
 

1. เอกสำรของ ผู้กู้ , คู่สมรสผู้กู้ , ผู้ค ำ้ประกนั และ คู่สมรสผู้ค ำ้ประกนั  รายการละ 1 ฉบบั 
 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 าคญัการเปล่ียนช่ือตวั - ช่ือสกุล  หรือรายการบนัทึกการเปล่ียนแปลงทางทะเบียนราษฎร (ถา้มี) 
2. เอกสำรรำยละเอยีดเงินเดือน / ค่ำจ้ำง 

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

 

       กรณสีมำชิกโรงเรียนเอกชน  
2.2 บญัชีการจ่ายเงินเดือนครู(สลิปเงินเดือน) ฉบบัล่าสุด  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 
            กรณีสมำชิกสังกดัองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
     2.5 ใหใ้ชค้  าสั่งเล่ือนเงินเดือนฉบบัล่าสุด โดยหวัหนา้หน่วยงานเป็นผูรั้บรอง และสลิปเงินเดือน โดยเจา้หนา้ท่ี
การเงินเป็นผูรั้บรอง 
3. หนงัสือยนิยอมให้หกัเงินจากบญัชีธนาคารกรุงไทย 
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 

 
 
 
 
 
 
 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนรำชกำร / หน่วยงำนหักเงินให้สหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลำ จ ำกดั 

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

 
  ดว้ยขา้พเจา้……………………………………………..........……อาย…ุ…....ปี ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี………….……หมู่ท่ี……….…                      
ซอย……………..…...…….…ถนน…………………………………ต าบล……………...…………..….อ าเภอ………...………....…….........…
จังหวดั………...................รับราชการ/ลูกจ้างสังกัด ……………….………………………………ต าแหน่ง.....……………………….......    
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั รหสัสมาชิก…………………...............มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้
สังกดัอยูห่ักเงินและน าส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั ท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บัส่วนราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูท่ั้งปัจจุบนัและอนาคต ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ พึงไดรั้บจากทางราชการหรือ
หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูท่ั้ งปัจจุบนัและอนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั แจง้ให้หักตามภาระผูกพนัท่ีขา้พเจา้มี    
อยู่กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั เป็นล าดบัแรกตามพระราชบญัญติัสหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา 42/1 เป็นประจ าทุกเดือน 
 ขอ้ 2.กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งและไดรั้บบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน
ของ  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่หกัเงินจากบ าเหน็จ หรือเงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการหรือ
นายจา้งตามขอ้ 1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั ไดแ้จง้และส่งเงินจ านวนดงักล่าวให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั 
แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีสังกดั โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน หรือ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแห่งใดแห่ง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือนค่าจา้ง หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะ
ไดรั้บจากทางราชการ หน่วยงาน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แลว้แต่กรณี เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสงขลา จ ากดั แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาวา่จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้
หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการหรือหน่วยงาน หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็น
การเพียงพอแลว้  

ขอ้ 4.หนงัสือยนิยอมใหส่้วนราชการ/หน่วยงานหกัเงินใหส้หกรณ์น้ี  ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการ
ใหค้  ายนิยอมน้ี ไม่วา่ทั้งหมด  หรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ 
เวน้แต่จะไดรั้บค ายนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั 
 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนังสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตาม
เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

            ลงช่ือ...................................................................... ผูกู้ใ้หค้  ายนิยอม 
                                                                              (.…….……………………………….………..) 
 
     ลงช่ือ .................................................................. พยาน                     ลงช่ือ ..................................................................พยาน 
             (…………….………..………………….…)                                                   (…………………….……………………..) 
                สมาชิกสหกรณ์ รหสัสมาชิก...................                                                                   เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูต้รวจสอบ 
. 
หมำยเหตุ แนบส าเนาบตัรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งของสมาชิกสหกรณ์ฯ ท่ีลงนามเป็นพยาน 
            (โปรดอ่ำน พ.ร.บ.สหกรณ์ ด้ำนหลงั) 



 

 

พระรำชบัญญัติ 
สหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)  

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
ฯ ล ฯ 

 
 มาตรา ๔๒/๑  เม่ือสมาชิกไดท้ าความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงาน
ของรัฐหรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีสมาชิกปฏิบติัหนา้ท่ีอยูห่กัเงินเดือนหรือค่าจา้ง
หรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนั้น เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ให้แก่สหกรณ์    
ตามจ านวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหน้ีหรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัส้ินไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดงักล่าว         
และส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 
 การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหน่ึง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยนิยอม 

 การหกัเงินตามวรรคหน่ึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล ำดับแรก ถดัจากหน้ีภาษีอากร และการหกัเงินเขา้
กองทุนท่ีสมาชิกตอ้งถูกหักตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมาย วา่ดว้ย การประกนัสังคม 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยนิยอมคู่สมรส (ผู้กู้) 

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

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

           ตามท่ีผูกู้ ้(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................ไดท้  าหนงัสือกูย้มืเงินกูส้ามญั
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกจากวิกฤตการณ์ COVID – 19 พ.ศ.2564 จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสงขลา จ ากดั 

ข้าพเจ้าทราบ และให้ความยินยอม  พร้อมกับได้แนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัว
ขา้ราชการและส าเนารายการเก่ียวกบับา้น (ทะเบียนบา้น)  โดยรับรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ยแลว้ 

 
 

(ลงช่ือ)........................................................คู่สมรสผูกู้ใ้หค้วามยนิยอม 
                                                     (........................................................) 

 
 
 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือของคู่สมรสของขา้พเจา้จริง  จึงลงลายมือช่ือรับรองไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

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

(ลงช่ือ)........................................................พยาน (ผูค้  ้าประกนั) 
                   (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



หนังสือยนิยอมคู่สมรส (ผู้ค ำ้ประกนั) 
 

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

 
 ตามท่ีผูค้  ้าประกนั (นาย/นาง/นางสาว)....................................... ................................. ไดท้  าสัญญาค ้าประกนั           

เงินกูส้ามญัเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกจากวิกฤตการณ์ COVID – 19 พ.ศ.2564 จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
สงขลา จ ากดั ของผูกู้ ้(นาย/นาง/นางสาว)........................................................................... 

 
 

ขา้พเจา้ทราบ และให้ความยินยอม  พร้อมกับไดแ้นบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรประจ าตัว
ขา้ราชการและส าเนารายการเก่ียวกบับา้น (ทะเบียนบา้น) โดยรับรองส าเนาถูกตอ้งมาดว้ยแลว้ 

 
 

(ลงช่ือ)................................................คู่สมรสผูค้  ้าประกนัใหค้วามยนิยอม 
                                                     (.................................................) 

 
 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นลายมือช่ือของคู่สมรสของขา้พเจา้จริง  จึงลงลายมือช่ือรับรองไวเ้ป็นส าคญั 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................ผูค้  ้าประกนั 
                         (...................................................) 
 
 

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

 






