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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมกุดาหาร จ ากัด                  

ค าขอกู้เงินพิเศษ                                             
 

   เพื่อ   การเคหะสงเคราะห์ 
         เพื่อ   การลงทุนประกอบอาชีพ 
         เพื่อ   การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

         
       เขียนที…่………………………………................................... 

                วันที…่…………………………………………………………………………….  

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด 

         ข้าพเจ้า…………………………………………………………..……สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………….อายุ……………..……...ป ี

รับราชการ หรือท างานประจ าต าแหน่ง……………….………………...สังกัด ……………………………หนว่ยงาน............................... 

อ าเภอ…………………………………………….……………จังหวัดมุกดาหาร มีเงินได้รายเดือนๆละ……………………………..….......บาท   

ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……………….……หมู่………………….………ถนน..............................ต าบล................................................... 

.อ าเภอ…………………………………………...จังหวัด………………………………………………………….…โทรศัพท์................................... 

สถานภาพ    ไม่ได้สมรส      สมรสแล้ว     หย่า                หม้าย 

ชื่อคู่สมรส……………………………………………………………อายุ…………….ปี ประกอบอาชีพ…………………………………… 

สถานที่ท างาน……………………………….…………ต าแหน่ง………………………………………..เงินได้รายเดือน……………………….บาท                

ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้เงิน    จ านวน……………………………………………...บาท  (.................……………………………..) 

วัตถุประสงค์ในการกู้เงิน ( กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนตามจริง) 

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

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

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบญัชา 

       วันที่ …………......................................................................... 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามค าขอกู้ เงินและตามที่รู้เห็นพร้อมได้สอบถามแล้วให้ความเห็นดังนี้ 

 (1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซ่ึงชี้แจงไว้ในค าขอกู้นี้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง……………………… 
 (2) ในเวลานี้ผู้กู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรือไม่………………………………………………………………… 
 (3) ผู้กู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่………………………………………………………………………………. 
 (4) ขอรับรองว่านาย/นาง/นางสาว........................................................................ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า  
 อนึ่งข้าพเจ้าทราบดีว่าการรับรองที่เป็นเท็จอาจถูกด าเนินคดี ทั้งทางแพ่งและอาญาได้    
   
       (ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้รับรอง/พยาน
             (…………..........…………………..….…………..) 
        ต าแหน่ง………………………………………….…………………… 
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ค าอนุญาตของสามีหรือภรรยา 

 

ข้าพเจ้า  นาย/นาง ............................................................เป็นสามี/ภรรยา  นาย/นาง.......................................................  

ไดย้ินยอมให้ นาย/นาง ..........................................................................  กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด 

      

(ลงชื่อ).....................................................................สามี / ภรรยา 

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

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

             (………………………………………….…………………) 

          ต าแหน่ง..........................................................  

       
เงื่อนไขการช าระคืนเงินกู้ 

           เมื่อข้าพเจ้าได้อนุมัติให้กู้  ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นคืนสหกรณ์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนดทุกประการ

โดยผ่อนช าระเป็น 250 งวด  ช าระเงินต้นงวดละ……………………………………………………...……..บาท เว้นแต่งวดสุดท้ายส่ง

เป็นจ านวนเงิน………………………………………..….บาท  ทั้งนี้เริ่มส่งตั้งแต่เดือนที่ได้รับเงินกู้ไปเมื่อได้รับเงินกู้แล้วข้าพเจ้า

ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับและมติต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด  และ 

1. ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า  ตามเงื่อนไขการช าระหนี้ 

2. ถ้าข้าพเจ้าต้องออกจากสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายอมรับรู้ว่าเงินที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินไปจากสหกรณ์ 

ถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยทันที โดยไม่ค านึงถึงก าหนดเวลาส่งคืนตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ 

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าจะต้องลาออกจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 31 (3) 

ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  และจัดการช าระหนี้ ซึ่งมีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นและยอมให้

เจ้าหน้าที่การเงินผู้จ่ายเงินเดือน  เงินค่าจ้าง  เงินโบนัส  เงินสะสมเงินบ าเหน็จ หรือเงิน อ่ืนใดที่เป็นของข้าพเจ้าหักเงินไว้

ส่งช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ทันที 
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ข้าพเจ้าขอเสนอบุคคลค  าประกันในกรณีที่ประเมินหลักทรัพย์ค  าประกันไม่ถึง 80 % ของราคา

อสังหาริมทรัพยจ์ านวน 5 ราย จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ ดังนี  

 
         

1. ข้าพเจ้า……………………………………………….…เลขทะเบียนที่……………………หน่วยอ าเภอ........................…………….. 

ต าแหน่ง…………………………………………………สังกัด / โรงเรียน…………………………………….……………………………….. 

อ าเภอ……………………………………..…..จังหวัด………………………………………เงินได้รายเดือน……………….…………บาท 

 ลายมือชื่อ………………………………..… 

 

2. ข้าพเจ้า……………………………………………….…เลขทะเบียนที่……………………หน่วยอ าเภอ........................…………….. 

ต าแหน่ง…………………………………………………สังกัด / โรงเรียน…………………………………….……………………………….. 

อ าเภอ……………………………………..…..จังหวัด………………………………………เงินได้รายเดือน……………….…………บาท 

 ลายมือชื่อ………………………………..… 

 

3. ข้าพเจ้า……………………………………………….…เลขทะเบียนที่……………………หน่วยอ าเภอ........................…………….. 

ต าแหน่ง…………………………………………………สังกัด / โรงเรียน…………………………………….……………………………….. 

อ าเภอ……………………………………..…..จังหวัด………………………………………เงินได้รายเดือน……………….…………บาท 

 ลายมือชื่อ………………………………..… 

 

4. ข้าพเจ้า……………………………………………….…เลขทะเบียนที่……………………หน่วยอ าเภอ........................…………….. 

ต าแหน่ง…………………………………………………สังกัด / โรงเรียน…………………………………….……………………………….. 

อ าเภอ……………………………………..…..จังหวัด………………………………………เงินได้รายเดือน……………….…………บาท 

 ลายมือชื่อ………………………………..… 

 

     5. ข้าพเจ้า……………………………………………….…เลขทะเบียนที่……………………หน่วยอ าเภอ........................…………….. 

ต าแหน่ง…………………………………………………สังกัด / โรงเรียน…………………………………….……………………………….. 

อ าเภอ……………………………………..…..จังหวัด………………………………………เงินได้รายเดือน……………….…………บาท 

 ลายมือชื่อ………………………………..… 

 
 

 

    (ลงชื่อ)…………………………………………………….ผู้ขอกู้ 

           (…….…………………………..………………..….) 

      ต าแหน่ง..........................................................  
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รายละเอียดพิจารณา เงินกู้ของผู้กู ้
( ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอกรายละเอียด )

 
ชื่อสกุล.......................................................................... 
อายุ........ป ีอายุสมาชิก.........เดือน เลขทะเบียน.......... 
หน่วย..............................โรงเรียน................................ 
เงินเดือน................................................................บาท 
เงินค่าตอบแทน/วิทยฐานะ....................................บาท 
รวมรายได้ท้ังสิ้น.....................................................บาท 
รายจ่ายทั งสิ นก่อนหกั ณ ทึ่จ่ายสหกรณ์......................บาท 
เงินเดือนคงเหลือก่อนหักสหกรณ์...........................บาท 
เป็น/ไม่เป็น สมาคมฌาปนกิจฯครูไทย 
เป็น/ไม่เป็น สมาคมฌาปนกิจฯชุมนุมฯ 
ทุนเรือนหุ้น.............................................................บาท 
ประวัติการช าระหนี ....................................................... 
วงเงินกู้เดิม…………………บาท ส่งมาแล้ว.................งวด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมาชิกขอกู้เงินจ านวน.............................................บาท 
ภาระหนี้ต่อสหกรณ์ท้ังหมด......................................บาท 
รวมรายจ่ายของสหกรณ์/เดือน..............................บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนุมัติให้สมาชิกกู้เงินจ านวน................................บาท 
เงินคงเหลือรับสุทธิจ านวน.................................. บาท 
 
 
ลงชื่อ................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
  (........................................................... ) 
ลงชื่อ................................................หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
   (           นางสุจริต ใจช่วง      ) 
 

วงเงินประกันหนี ของผู้กู ้
 

หุ้น.................................................................บาท 
ประกันกลุม่...................................................บาท 
สวัสดิการ1....................................................บาท 
สวัสดิการ2....................................................บาท 
สมาคมฌาปนกิจฯครไูทย.............................บาท 
สมาคมฌาปนกิจฯชุมนุมฯ............................บาท 
ประกันหน้ี....................................................บาท 
กองทุนบริจาค..............................................บาท 
อื่นๆ..............................................................บาท 
รวมทั้งสิ้น......................................................บาท  

 
อนุมตัิตามสทิธ์ิสมาชิกขอกู้เงนิจ านนน.......................บาท 
           เงินเดือนสมาชิกคงเหลอืทัง้สิน้.............................บาท 
           สทิธ์ิสมาชิกกู้ เงินได้จ านวน..................................บาท 
           เงินเดือนสมาชิกคงเหลอืทัง้สิน้.............................บาท 

 

คณะกรรมการเงินกูป้ระชุมคร้ังท่ี........../..........เม่ือวนัท่ี.......................................  ..คณะกรรมการเงินกูไ้ดพิ้จารณาแลว้ มีมติ อนุมตั ิ
   
คณะกรรมการด าเนินการชุดท่ี..............ในการประชุมคร้ังท่ี........../........เม่ือวนัท่ี.........................................................คณะกรรมการ
ด าเนินการไดพ้ิจารณาแลว้   มีมติ เห็นชอบ ตามมติคณะกรรมการเงินกูป้ระชุมคร้ังท่ี........./.......... เม่ือวนัท่ี.......................................
             
    ลงช่ือ..................................................กรรมการหน่วยผูต้รวจสอบขอ้มูล 
      (     ) 
 
    ลงช่ือ..................................................เลขานุการกรรมการเงินกู ้
       (     ) 
 
    ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการเงินกู ้
       (     ) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด 
รายงานผลการตรวจสอบหลักทรัพย์เสนอค  าประกันเงินกู้พิเศษ  วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงิน  

  
                                                      เพื่อ     การเคหะสงเคราะห์ 

                                                              เพื่อ     การลงทุนประกอบอาชีพ 
                                                              เพื่อ     การส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 
 
 เรียน ประธานคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร  จ ากัด 

  ตามท่ี……………………………………………………………………..อายุ..................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………………… 

 หน่วย/สังกัด อ าเภอ……………………………………. ได้ขอกู้เงินประเภทเงินกูพิ้เศษเพ่ือ........................................................................ 

 วงเงินที่ขอกู…้…………………...............บาท   ช าระหนี้เงินกู้คืนภายในก าหนดไม่เกิน   250    งวด นั้น 

  คณะอนุกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของสมาชิกรายนี้   และได้ออกไปตรวจสอบหลักทรัพย์ที่
เสนอมาเพ่ือค้ าประกันเงินกูจ้ านวนดังกล่าว เมื่อวันที่……………………..…..………..……….และได้ประชุมพิจารณาแล้วจึงขอเสนอรายงานดังนี้ 

  คุณสมบัติของสมาชิก 

1. อายุการเป็นสมาชิก……………………………………………………....................................................................เดือน 

2. เงินได้รายเดือนรวม………………………………………....................................................................................บาท    

3. เงินเดือนคงเหลือหลังหักรายจ่ายทั้งหมดคงเหลือ……………….................................................................บาท 
ภาระหนี ต่อสหกรณ์ 

1.  มีทุนเรือนหุ้นรวม ...………………………....................................................................................................บาท 

2. มีหนี้ต่อสหกรณ ์ดังนี้ 

เงินกู้สามัญ/พิเศษ           จ านวน................................…………………………….……บาท 

เงินกู้เพ่ือการศึกษา           จ านวน.……………………..………………………………..……..บาท 

เงินกู้สวัสดิการทั้งสิ้นรวม    จ านวน……………………................................................บาท 

เงินกู้ฉุกเฉิน           จ านวน……………………….………………………………..…….บาท 

         รวมหนี ทั งสิ น        จ านวน........................................................................บาท 
 

  (   )   อยู่ในเกณฑ์ท่ีพิจารณาให้กู้ได้          (   )        ไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะได้รับพิจารณาให้กู้ 

3. ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………...................................
............................................................................................................................. ....................................................... 

 
เห็นควรให้เพิ่มบุคคลค้ าประกันเงินกู้รายนี้    จ านวน   ……… ราย 
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แผนผังแสดงต าแหน่งที่ตั งที่ดินโดยสังเขปที่ตั งต าแหน่งที่ดิน 

 

1. โฉนดที่ดิน แปลงที่ 1  เลขที่………………เล่ม………………หน้า……………..เลขที่ดิน....................................................................... 

หน้าส ารวจ…………….ระวาง………………………ต าบล……………………อ าเภอ…………………จังหวัด…………………..………..........

จ านวนเนื้อที่…….…..…….ไร่…..……..……งาน……………..…ตาราวา  

          ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์...........................................................ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กู.้.......................................................  

2. โฉนดที่ดิน แปลงที่ 2  เลขที่………………เล่ม………………หน้า……………..เลขที่ดิน.......................................................... ………… 

หน้าส ารวจ…………….ระวาง………………………ต าบล……………………อ าเภอ…………………จังหวัด…………..…….…………………

จ านวนเนื้อที่………...…….ไร่……...………..งาน…………….…ตารางวา 

          ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์.........................................................ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กู.้.........................................................  

3. โฉนดที่ดิน แปลงที่ 1  เลขท่ี………………เล่ม………………หน้า……………..เลขที่ดิน....................................................................... 

หน้าส ารวจ…………….ระวาง………………………ต าบล……………………อ าเภอ…………………จังหวัด………………….………..………

จ านวนเนื้อที่…….…..…….ไร่…..……..……งาน……………..…ตาราวา  

          ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์...........................................................ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กู้........................................................  

4. น.ส.3 ก แปลงที่ 1  เลขที่………………….เล่ม………………….หน้า…………..……เลขทีด่ิน................................................................ 

หมายเลข……………….แผ่นที่…..………..ต าบล……………..……..…อ าเภอ…………………….......จงัหวัด……..……………….............

จ านวนเนื้อที่…………ไร่............………..งาน……………….…….ตารางวา 

          ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์.........................................................ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กู.้......................................................... 

5. น.ส.3 ก แปลงที่ 2 เลขที่………………….เล่ม………………….หน้า…………….เลขที่ดิน……………………………………………….…………… 

          หมายเลข……….……ต าบล………….…………อ าเภอ...............................จังหวัด...................................................................... 

จ านวนเนื้อที่…………………………………………ไร่............………..งาน……………….…….ตารางวา 

ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์........................................................ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กู้...... ......................................... ........ 

6. น.ส.3 ก แปลงที่ 1  เลขที่………………….เล่ม………………….หน้า…………..……เลขที่ดิน............................................................... 

หมายเลข……………….แผ่นที่…..………..ต าบล……………..……..…อ าเภอ…………………….......จงัหวัด……………....………………..

จ านวนเนื้อที่…………ไร่............………..งาน……………….…….ตารางวา 

          ชื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์.........................................................ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับผู้กู้................. ......................................... 

 

 

 

                     ลงชื่อ………………………..………………………………….ผู้น าตรวจสอบที่ดิน 
                                              (………………………………..…………………………) 
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แผนผังแสดงท่ีตั งต าแหน่งที่ดินที่ออกตรวจพอสังเขป 

 
 สภาพทั่วไปของที่ดิน 
 

  ที่ดินถมแล้ว     มีสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน/บ้าน..........หลัง 
  มีสาธารณูปโภคเข้าถึง   มีถนนคอนกรีตหรือลาดยางผ่าน 
  รถยนต์เข้าถึงได้    ใช้ทางร่วมกับคนอ่ืน 

  อ่ืนๆ  /ที่สวน / หรือที่นา /ดินที่ว่างเปล่า  /  อ่ืนๆ..............................................   
ระยะของที่ดินหา่งจากถนนหลักประมาณ…………………………………………………………..เมตร     
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ผลการตรวจสอบหลักทรัพย์ที่เสนอเพื่อค  าประกันเงินกู้พิเศษ 
 

 ที่ดินเป็น  (   ) โฉนด  (   )   น.ส. 3 ก.  (   )  อ่ืนๆ……………………………………………………....................................…………    
   

 กรรมสิทธิ์ตามเอกสารสิทธิ์ผู้ครอบครองคือ……………………………………………..…….เกี่ยวข้องกับผู้กู้………………………….……  
(   )     อยู่ในเกณฑ์พิจารณาให้กู้ได้                            (    )          ไม่อยู่ในเกณฑ์ให้กู้ได้ 
 

 สภาพของที่ดินแปลงนี้สามารถ  
     (   )   ปลูกสร้างบ้าน                                              (    )   เป็นที่ดินของบุคคลอ่ืน 
     (   )      ต่อเติมบ้านสมาชิกผู้กู้/กรณีมีบ้านบนที่ดินจ านอง  (    )      อ่ืนๆ…………………………………………………………….. 
 
 หลักเขตของที่ดินตรวจสอบแล้ว (   )     ถูกต้อง              (    )      ไม่ถูกต้อง    

 
 ผู้กู้รายนี้สหกรณ์ควรให้ผู้กู้ท าประกันภัยไว้ในกรณีกู้เพ่ือการเคหะสงเคราะห์  หรือ ไม่ 
     (   )   ไม่ต้องท าประกันภัยสิ่งปลูกสร้าง 

          (   )   ต้องท าประกันอัคคีภัยสิ่งปลูกสร้าง 
 

 ราคาประเมินที่ดินแปลงนี้ตามกรมที่ดินประเมินไว้เป็นเงิน………………………………………………………………………….… .บาท 
 

 คณะกรรมการตีราคาที่ดินแปลงนี้คิดในอัตราร้อยละ  80  ของหลักทรัพย์ 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์เห็นควรอนุมัติให้กู้เงินได้ ในวงเงินกู้ไม่เกิน………………….………………………..…….บาท 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์อนุมัติให้ใช้หลักทรัพย์ในการจดทะเบียนนิติกรรมจ านองดังต่อไปนี้ 
1.หลักทรัพย์ โฉนด/นส.3.ก. เลขท่ี...................................................... จดจ านองในราคา...... ....................................บาท  
2.หลักทรัพย์ โฉนด/นส.3.ก. เลขท่ี...................................................... จดจ านองในราคา..........................................บาท   
3.หลักทรัพย์ โฉนด/นส.3.ก. เลขท่ี...................................................... จดจ านองในราคา......................... .................บาท   
4.หลักทรัพย์ โฉนด/นส.3.ก. เลขท่ี...................................................... จดจ านองในราคา............................ ..............บาท    

 ข้อเสนอแนะ/อ่ืนๆ.............................................................................................. ...............................................................                                         
 คณะการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

 
ลงชื่อ……………………....…………………………..ประธานการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

         (……………………………….……………….… ) 
ลงชื่อ……………………..………………………….. กรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

         (.......................….…..…………….………….) 
ลงชื่อ……………………..………………………….. กรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

         (.......................……..………….….………….) 
ลงชื่อ……………………..………………………….. กรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

         (........................……..…………….………….) 
ลงชื่อ……………………..………………………….. กรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

         (.......................……..………….….………….) 
ลงชื่อ……………………..………………………….. กรรมการและเลขานุการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

                 (.......................……..……………….………….) 
ลงชื่อ……………………..………………………….. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการตรวจสอบหลักทรัพย์ 

                          (.......................……..…………….…….……….) 
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บันทึกเสนอแนะของฝ่ายจัดการ 

 

   เรียน   ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด 

 

             ผลจากการตรวจสอบหลักทรัพย์ที่เสนอค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิก  คณะกรรมการตรวจสอบหลักทรัพย์    

ได้เสนอให้สมาชิกรายนี้สามารถกู้เงินได้ไม่เกินวงเงิน........................................................................................................บาท 

 

     

 

              (ลงชื่อ)……………………………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ 

                        ……….………../……….…………/…….……….. 

 

จึงเห็นควรพิจารณา 

 

อนุมัติ  / ไม่อนุมัติ 

 

    (ลงชื่อ)…………………………..………………………………..ผู้จัดการ 

              ………………../…………….……/…………..…….. 

 

อนุมัติ  / ไม่อนุมัติ 

 

 

              (ลงชื่อ)…………………………………………..………………..ประธานกรรมการ 

           …………….……/……..…………../………..…………. 
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เอกสารประกอปในสัญญาเงินกู้  พิเศษ /   สามัญ 
 

ผู้กู้   
   1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (ผู้กู้ , คู่สมรส)       

2. ส าเนาบัตรข้าราชการ (ผู้กู้ , คู่สมรส) 
 3.ส าเนาทะเบียนบ้าน (ผู้กู้ , คู่สมรส)        
 4.ส าเนาทะเบียนสมรส   (กรณีมีคู่สมรส) 

5.ส าเนามรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 6.สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน   
 
ผู้ค  าประกัน   

1.ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน(ผู้ค  าประกัน , คู่สมรส) 
 2.ส าเนาบัตรข้าราชการ(ผู้ค  าประกัน , คู่สมรส)   
 3.ส าเนาทะเบียนบ้าน(ผู้ค  าประกัน , คู่สมรส) 
 4.ส าเนาทะเบียนสมรส   (กรณีมีคู่สมรส) 
 5.ส าเนามรณะบัตร(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 
เอกสารหลักทรัพย์(กรณีเงินกู้พิเศษ) 
 1.ส าเนาโฉนดที่ดิน , นส.3ก.  
   2.ใบประเมินราคาที่ดินจากกรมท่ีดิน 
 3.รูปบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง(กรณีหลักทรัพย์มีบ้านหรือสิ่งปลูกสร้าง)  
 
กรณีวงเงินกู้สามัญ 
  วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท                     ก าหนดส่งช าระไม่เกิน  100  งวด 
  วงเงินกู้ไม่เกิน  500,001  -  1,000,000  บาท   ก าหนดส่งช าระไม่เกิน  125  งวด 
  วงเงินกู้ไม่เกิน  1,000,001 – 1,500,000  บาท  ก าหนดส่งช าระไม่เกิน  150  งวด 
   
หมายเหตุ     

1.  ในวันท าสัญญาเงินกู้ให้ผู้กู้ - คู่สมรส และผู้ค  าประกัน-คู่สมรสผู้ค  าประกันมาท าสัญญาในวันที่สหกรณ์ฯนัดผู้กู้
ท าสัญญา 
 2.  กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนยื่นค าขอกู้เงิน 

3.  ใช้ปากกาลูกลื่นสีน  าเงินในการรับรองส าเนา  เท่านั น        
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หนังสือยินยอมให้ส่วนงานราชการหักเงินช าระหนี หรือเงินค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนใดให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด 
             (สหกรณ์ฯที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกอยู่ ณ วันให้ความยินยอม) 
 

       วันที่.................. เดือน.............................พ.ศ. .......................... 

ข้าพเจ้า....................................................................อายุ...........ปี เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่................หมู่..............ตรอก/ซอย.......................ถนน.....................................ต าบล.......................................
อ าเภอ.........................................จังหวัด....................................... งานประจ า/พนักงาน/เจ้าหน้าที่......... .............................
ต าแหน่ง...........................................................หน่วยงาน............................ ..........................สังกัด..................................................
เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เลขท่ี.........................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง
เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงท าหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ต่อสหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิกอยู่ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อให้ต้นสังกัดหักส่งเงินที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับทั้งปัจจุบันและอนาคตส่ง
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ดังนี้ 

  ข้อ1.ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มุกดาหาร จ ากัด ได้แจ้งให้หักเงินในแต่ละเดือนเพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้นหรือเงินอ่ืนใดแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มุกดาหาร จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน โดยหักเป็นล าดับแรก ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่2)พ.ศ.2553 มาตรา 8 ที่
ก าหนดไว้ว่า “ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา 42/1ฯ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
 
 มาตรา 42/1 เมื่อสมาชิกให้ความยินยอมเป็นหนังสือไว้กับสหกรณ์ ให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานอื่นใดท่ีสมาชิกปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอ่ืนใดที่ถึงก าหนดจ่ายแก่สมาชิก
นั้นเพื่อช าระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ให้สหกรณ์ตามจ านวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับ
สิ้นไป ให้หน่วยงานนั้นหักเงินเดือนดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 
 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมการหักเงินตามวรรคในวรรค
หนึ่งต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรกถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุน
บ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม 
  ข้อ2.กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอ่ืนใดข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินจากเงินบ าเหน็จหรือเงินบ านาญหรือเงินอ่ืนใด ที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม ข้อ1.ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวน
ดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 

(โปรดพลิกด้านหลัง) 
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  ข้อ3.การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ2.เมื่อได้หักช าระ
หนี้แก่ทางราชการแล้ว(ถ้ามี)ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ก่อนเป็น
อันดับแรก 
        
  ข้อ4.หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ3.นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค า
ยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อ
สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ 
 

ข้อ5.ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืนหรือ 
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของ
รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญหรือเงิน
บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการหน่วยงานของรั ฐ หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แล้วแต่กรณีเพ่ือส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน 
และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดาหาร จ ากัด ได้
มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพ่ือด าเนินการดังกล่าว
ข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้
ทัง้หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 
  หนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ท าไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
 

 
ลงชื่อ...............................................................ผู้ให้ค ายินยอม 

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

                                         ลงชื่อ...............................................................พยาน 
 

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