คำแนะนำ ผูก้ ตู้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการ
ที่ ก าหนดไว้ใ นแบบค าขอกู้ ตามความ
เป็ นจริ งและครบถ้วน (ดูคาชี้ แจงด้านหลัง)

คำขอกู้เงินกู้สำมัญ
วันที่....................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................อายุ.............ปี รหัสสมาชิก.............................
ปฏิบตั ิงานประจาตาแหน่ง...........................................สถานที่ทางาน.............................................................................หมู่ที่......
ตาบล.................................อาเภอ................................จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์................................
ทีอ่ ยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........ถนน................................ตาบล.................................อาเภอ..................................
จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์บา้ น...............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
คู่สมรสชื่ อ(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................อาชีพ...............................................
ที่อยู่ / สถานที่ทางาน...................................................................................เลขที่...............หมู่ที่.........ถนน..................................
ตาบล......................................อาเภอ.....................................จังหวัด.....................................โทรศัพท์.........................................
จำนวนเงินขอกู้.................................................บำท (.........................................................................................................)
วัตถุประสงค์ กำรกู้ (ทาเครื่ องหมาย  ในช่องที่ตอ้ งการ)
เพื่อกำรศึกษำ  ตนเอง  คู่สมรส  บุตร (ระบุชื่อ อายุ ระดับการศึกษา สถานศึกษา และค่าใช้จ่ายต่อปี โดยประมาณ)
......................................................................................................................................................................................................
เพื่อสุ ขภำพ  ตนเอง  คู่สมรส  บุตร  บิดา มารดา (ระบุชื่อ โรค เครื่ องใช้ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ)
......................................................................................................................................................................................................
เพื่อกำรบริโภค (ระบุ)........................................................................................................................................................
รำยได้ ครัวเรื อนรำยเดือน
เงินเดือน/ค่าจ้าง................................................บาท
เงินวิทยฐานะ..................................................บาท
รายได้คู่สมรส...................................................บาท
รายได้อื่น ๆ ..................................................บาท
รวมรำยได้ ครัวเรื อน.........................................บาท (...................................................................................................)
หลักประกันเงินกู้
1. ค่าหุ น้ จานวน ......................................... บาท
2. สมาชิกผูค้ ้ าประกัน
1.......................................................... รหัสสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือชื่อ .................................
2.......................................................... รหัสสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือชื่อ .................................
3.......................................................... รหัสสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือชื่อ .................................
4.................................................... รหัสสมาชิก ....................มือถือ................................. ลายมือชื่อ .................................
ลงชื่อ ................................................................... ผูข้ อกู้
(...................................................................)

คำชี้แจง
กำรยื่นคำขอกู้เงินกู้สำมัญ
1. เอกสำรของ ผู้ก้ ู , คู่สมรสผู้ก้ ู , ผู้คำ้ ประกัน และ คู่สมรสผู้คำ้ ประกัน รายการละ 1 ฉบับ (ถ่ ำยจำกฉบับจริง)
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน
1.3 สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
1.4 สาเนาหนังสื อสาคัญกรณี คู่สมรสถึงแก่กรรมหรื อหย่าร้าง (ถ้ามี)
1.5 สาเนาหนังสื อสาคัญการเปลี่ยนชื่อตัวหรื อชื่อสกุล (ถ้ามี)
2. เอกสำรรำยละเอียดเงินเดือน / ค่ ำจ้ ำง
2.1 สาเนาบัญชีรายละเอียดเงินเดือน หรื อหลักฐานแสดงการรับเงินเดือน (แบบ 2) ฉบับล่าสุ ด
โดยเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูร้ ับรอง หรื อกรณี ที่พิมพ์จากระบบ E-money อนุโลมให้รับรองด้วยตนเองได้
กรณีสมำชิกโรงเรียนเอกชน
2.2 บัญชีการจ่ายเงินเดือนครู (สลิปเงินเดือน) ฉลับล่าสุ ด โดยเจ้าหน้าที่การเงินเป็ นผูร้ ับรอง
2.3 บัญชีการจ่ายเงินเดือนครู / บุคลากรทางการศึกษาและการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์
โดยผูร้ ับใบอนุญาต หรื อ ผูจ้ ดั การสถานศึกษาเป็ นผูร้ ับรอง
2.4 หนังสื อรั บรองกำรหักเงิน ณ ทีจ่ ่ ำย โดยผู้รับใบอนุญำต หรื อ ผู้จัดกำรสถำนศึกษำเป็ นผู้รับรอง
สำหรับผู้บริหำรโรงเรียนเอกชน
กรณี ผรู ้ ับใบอนุญาต ให้ใช้สลิปเงินเดือนและงบดุลของโรงเรี ยน
กรณี ผอู ้ านวยการ , ผูจ้ ดั การ ให้ใช้สลิปเงินเดือนและ Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
กรณีสมำชิกสั งกัดองค์ กำรปกครองส่ วนท้องถิ่น
2.5 ให้ใช้คาสัง่ เลื่อนเงินเดือนฉบับล่าสุ ด โดยหัวหน้าหน่วยงานเป็ นผูร้ ับรอง และสลิปเงินเดือน โดยเจ้าหน้าที่
การเงินเป็ นผูร้ ับรอง
3. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินจากบัญชีธนาคารกรุ งไทย จากัด
4. ในวันทำสั ญญำเงินกู้ ผู้ก้ ู และผู้คำ้ ประกัน ต้ องลงนำมสั ญญำเงินกู้ และสั ญญำคำ้ ประกันต่ อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำทีส่ หกรณ์
5. สาเนาเอกสาร ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ (รับรองด้ วยหมึกสี นำ้ เงิน)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู สงขลำ จำกัด

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

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ / หน่วยงานหักเงินให้สหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
เขียนที่……………………………………..……………………...
วันที่………….... เดือน………….………….. พ.ศ……….…….
ด้ว ยข้ า พเจ้ า ……………………………………………..........……อายุ ……....ปี ปั จ จุ บั น อยู่ บ ้ า นเลขที่ ………….……หมู่ ท่ี ……….…
ซอ ย ……………..…...…….……ถ น น …………………………………ต า บล ……………...…………..…. อ า เ ภ อ ………...………....…….........…
จัง หวัด ……….....................………รับ ราชการ/ลูก จ้า งสัง กัด ……………….………………………………ต าแหน่ ง .....……………………….......
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด รหัสสมาชิก…………………...............มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่
หักเงินและนาส่งให้สหกรณ์อ อมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ว้กับส่วนรา ชการ หรือหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ทงั้ ปัจจุบนั และอนาคต ดังนี ้
ข้อ 1.ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือ น ค่าจ้าง เงินบานาญ เงินบาเหน็จ หรือเงินอื่ นใดที่ขา้ พเจ้า พึงได้รบั จากทางราช การหรือ
หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ทงั้ ปั จจุบนั และอนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด แจ้งให้หกั ตามภาระผูกพันที่ข ้าพเจ้ามีอยู่กับ
สหกรณ์อ อมทรัพย์ครู สงขลา จากัด โดยให้หักเงินให้สหกรณ์อ อมทรัพย์ครู สงขลา จากัด เป็ นล าดับแรกตามพระราชบัญ ญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.2553 มาตรา 42/1 เป็ นประจาทุกเดือน
ข้อ 2.กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รบั บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิ นของ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชกา รหรือนายจ้างตาม
ข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด ได้แจ้งและส่งเงินจานวนดังกล่าวให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด แทนข้าพเจ้าทุก ครัง้
ข้อ 3. ในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าต้อ งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการ/หน่วยงานที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่ นหรือ หน่วย งานอื่ น หรือ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดแห่งหนึ่ งที่ขา้ พเจ้า
โอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือนค่าจ้าง หรือเงินบานาญหรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รบั จากทางราชการ
หน่วยงาน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี ้ ชาระค่าหุน้ หรือเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด แ ทนข้าพเจ้า
ได้ทกุ เดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ติ ามคายินยอมในหนังสือฉบับนีท้ กุ ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข้ อ 4.หนั ง สื อ ยิ น ยอมให้ ส่ ว นราชการ/หน่ ว ยงานหั ก เงิ น ให้ ส หกรณ์ นี ้ ให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ บั ด นี ้ เ ป็ นต้ น ไปและข้ า พเจ้ า สั ญ ญาว่ า
จะไม่ถอนการให้คายินยอมนี ้ ไม่ว่าทัง้ หมด หรือ บางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือ พ้นภาระหนี ส้ ินที่ข้าพ เจ้า
มีตอ่ สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สงขลา จากัด
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์
ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...................................................................... ผูก้ ใู้ ห้คายินยอม
(.…….……………………………….………….)
ลงชื่อ .................................................................. พยาน
(…………….………..………………….……)

ลงชื่อ .................................................................. พยาน
(…………………….…………………….…..)

สมาชิกสหกรณ์ รหัสสมาชิก.......................

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผตู้ รวจสอบ

หมายเหตุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องของสมาชิกสหกรณ์ฯ ทีล่ งนามเป็ นพยานด้วย

(โปรดอ่าน พ.ร.บ.สหกรณ์ ด้านหลัง)

พระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน
ของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื่นใดที่สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หกั เงินเดือนหรือค่าจ้าง
หรือเงินอื่ นใดที่ ถึงกาหนดจ่ ายแก่ สมาชิกนั้น เพื่อชาระหนี ห้ รือภาระผูกพันอื่ นที่ มีต่อสหกรณ์ให้แก่ สหกรณ์
ตามจานวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนีห้ รือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิน้ ไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินดังกล่าว
และส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหั ก เงิ น ตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งหั ก ให้ ส หกรณ์ เ ป็ นล าดั บ แรก ถั ด จากหนี ้ ภ าษี อากร
และการหัก เงิ น เข้า กองทุนที่ ส มาชิก ต้อ งถูก หัก ตามกฎหมายว่ า ด้ว ยกองทุน บ าเหน็ จ บ านาญข้า ราชการ
กฎหมายว่ า ด้ว ยกองทุ น ส ารองเลี ้ย งชี พ กฎหมายว่ า ด้ว ยการคุ้ม ครองแรงงาน และกฎหมายว่ า ด้ว ย
การประกันสังคม

หนังสือยินยอมคู่สมรส (ผู้กู้)
เขียนที่................................................................
................................................................
ตามที่ผูก้ ู้ (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................ได้ทาหนังสือกูย้ ืมเงิน
เงินกูส้ ามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จากัด
ข้ า พเจ้ า ทราบ และให้ ค วามยิ น ยอม พร้ อ มกั บ ได้ แ นบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาช นหรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการและสาเนารายการเกี่ยวกับบ้าน (ทะเบียนบ้าน) โดยรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)........................................................คูส่ มรสผูก้ ใู้ ห้ความยินยอม
(........................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อของคูส่ มรสของข้าพเจ้าจริง จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ).........................................................ผูก้ ู้
(........................................................)

(ลงชื่อ)........................................................พยาน/ผูค้ า้ ประกัน
(.......................................................)

หนังสือยินยอมคู่สมรส (ผู้คา้ ประกัน)
เขียนที่................................................................
................................................................
ตามที่ ผู้ค า้ ประกัน (นาย/นาง/นางสาว)............................................... ...ได้ทาสัญ ญาค า้ ประกัน
เงินกูส้ ามัญของผูก้ ู้ (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................
ข้ า พเจ้ า ทราบ และให้ ค วามยิ น ยอม พร้ อ มกั บ ได้ แ นบส าเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนหรื อ
บัตรประจาตัวข้าราชการและสาเนารายการเกี่ยวกับบ้าน (ทะเบียนบ้าน) โดยรับรองสาเนาถูกต้องมาด้วยแล้ว

(ลงชื่อ)................................................คูส่ มรสผูค้ า้ ประกันให้ความยินยอม
(.................................................)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อของคูส่ มรสของข้าพเจ้าจริง จึงลงลายมือชื่อรับรองไว้เป็ นสาคัญ

(ลงชื่อ)...................................................ผูค้ า้ ประกัน
(..................................................)

(ลงชื่อ)...................................................พยาน/ผูก้ ู้
(..................................................)

