
 

 

เงื่อนไข/หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษอื่น ( กู้ปันผลและเฉลี่ยคืน)  
 

1. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การให้กู้ 
1.1.  เป็นสมาชิกทีม่ีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปีล่าสุด 
1.2.  วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปีล่าสุด    
1.3.  การชำระหนี้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์และชำระต้นเงินทั้งหมด เมื่อได้รับเงินปันผล 
       และเงินเฉลี่ยคืนตามปีบัญชีนั้น 
1.4.  เงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักทุกรายการแล้วเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ  30 
1.5.  สมาชิกค้างชำระหนี้ไม่มีสิทธิ์ยื่นกู้ประเภทนี้ 
1.6.  ผู้กู้อายุไม่เกิน 75 ปี 

2. ผู้กู้   เตรียมเอกสารดังนี้ 
2.1.  สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ 
2.2.  สำเนาทะเบียนบ้าน  
2.3.  สลิปเงินเดือนฉบับจริงเดือนล่าสุด (เฉพาะผู้กู้ ให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานรับรอง) 

3. การพิจารณาจ่ายเงินกู้ 
 3.1. กรณีคำนวณแล้วเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักทุกรายการคงเหลือมากกว่า ร้อยละ  30  
  - เจ้าหน้าที่ทำรายการจ่ายตามข้ันตอน 
 3.2. เจ้าหน้าที่รวบรวมคำขอกู้และนำเสนอคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา 
4.การตรวจเอกสาร/ตรวจสอบประวัติการค้างชำระหนี้ 
         ตรวจเอกสาร           หนังสือยินยอมหักผ่านธนาคารกรุงไทย         

เปิดบัญชีออมทรัพย์        อ่ืน ................. 
 

                   **** คำเตือน : กรณีเอกสารไม่ครบ สหกรณ์จะปฏิเสธการรับคําขอกู้ **** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
แสดงรายการหักเงินประจำเดือน...........................พ.ศ...................... 

ชื่อสมาชิก........................................................................       เลขที่สมาชิก ................. 
รายการ จำนวนเงิน รายการ จำนวนเงิน 

อายุ(ปี)  สำหรับเจ้าหน้าที่  
อายุการเป็นสมาชิก(งวด)  เงินพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืนปี 64        
เงินเดือน  ร้อยละ 50% ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน     
วิทยฐานะ  สิทธิการกู้เงินพิเศษปันผลและเฉลีย่คืน       

รวมเงินได้รายเดือน        หัก      
หัก  ภาษี / ชพค./ ฌปก /สะสม               คงเหลือ      
หัก อื่นๆ  หมายเหต ุ  
หัก   สหกรณ์ฯ ได้แก่  1. ในรอบปี 2564  ผู้ขอกู้เคยผิดนดัชำระหนีร้ายเดือนหรือไม่   

 1. ค่าหุ้นรายเดือน       O ไม่เคย    O  เคยครั้งสุดท้าย.................................... 
 2. เงินต้นสามัญท่ัวไป  2.ในรอบปี  2564  ผู้ขอกู้ขาดส่งเงินค่าหุ้น รายเดือนหรือไม่ 
 3. เงินต้นสามัญเอ ที เอ็ม       O ไม่เคย    O  เคยครั้งสุดท้าย.................................... 
 4. เงินต้นสามัญวิทยฐานะ    
 5. เงินกู้พิเศษอ่ืน    
 6.    
 7.    

รวมหัก    
รวมเงินได้รายเดือนคงเหลือ    

คิดเป็นร้อยละ    
 
 

ลงชื่อ ……………………………...เจ้าหน้าที่สินเชื่อ                 ลงชื่อ……………….……..………..หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
                 (....................................) ผู้ตรวจสอบ/เสนอเพ่ือพิจารณา     ( นางรัศมี  มรรคผล ) 

                            
     ลงชื่อ……………….……..……….. รองผู้จัดการ 

    ( นางสาวอุราภรณ์  พิทเนอร์ )     
 
ลงชื่อ……………….……..……….. ผู้จัดการ 
    ( นางชัญญาวีร์   พ่อค้า )     

         



 

 
ความเห็นคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่  34/2565  วันที่ ............. เดือน......................... พ.ศ. ................. 
 

 ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก .............................................................................. 
   อนุมัติให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน.......................................... บาท 
 

 
................................................กรรมการเงินกู้ ................................................กรรมการเงินกู้ 

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

 

................................................กรรมการเงินกู้ .........................................กรรมการและเลขานุการเงินกู้ 

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

 

..................................................ประธานกรรมการเงินกู้ 

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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รับที่...........................................     หนังสือกู้ท่ี.................................................. 
วันที่.........../............../...............         วันที่............/...................../....................... 
        บัญชีเงินกู้ท่ี................................................ 

คำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษอ่ืน 
     เขียนที…่…………………………………………….……….. 

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

เรียน คณะกรรมการเงินกูส้หกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์    จำกัด 
        ข้อ 1.  ข้าพเจ้า………………….…………………………..………..…. เลขที่สมาชิก…………....................  อายุ..….......ปี    
รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง……………….……... สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน..……..……………....……………….…..
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่………...หมูท่ี่….......ตำบล…….......……………..อำเภอ……….…....…………จงัหวัด......................................
ได้รับเงินเดือน….…..........…บาท และเงินประจำตำแหน่งหรือวิทยฐานะ....................บาท เบอร์โทรศัพท์....................... 
ขอเสนอคำขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษอ่ืนดังต่อไปนี้ 
    ข้อ 2.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินสหกรณ์เป็นจำนวนเงิน ……..............…….…บาท(…………………….……............….…) 
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ...........ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะนำไปใช้เพื่อ ............................................ 
..................................................................................................................................................................................  
 ข้อ 3.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวแล้วขอแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า 
โดยทำการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในนามข้าพเจ้า คือ  
     บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   
         เลขที่บัญชี............................................................. 
   ข้อ 4.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ข้าพเจ้าขอส่งชำระคืน    ดังนี้ 
  4.1   ชำระดอกเบี้ยตามอัตรา ข้อ 2 เป็นรายเดือน  ตั้งแต่งวดประจำเดือน............................. 

4.2   ชำระต้นเงินทั้งหมด เมื่อได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามปีบัญชีนั้น  กรณีมีส่วนเหลือ
หลังหักชำระให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัด
สุรินทร์  จำกัด  ตามข้อ 3. 

   ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตน  ดังนี้ 
  5.1  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่เงินหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า   ที่ได้รับ 
                               มอบหมายจากสหกรณ์หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจำนวนงวดชำระหนี้ ข้อ 2 เพ่ือ 
                               ส่งต่อสหกรณ์ ทั้งนี้ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าจะได้ชำระหนี้ตามสัญญาโดย 
                               สิ้นเชิงแล้ว 
  5.2   ยอมรับผูกพันข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องแล้วและขอถือว่าเป็น 
                               ส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 
 
 

ค ำเตือน:ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ควำมตำมรำยกำรท่ี
ก ำหนดไวใ้นแบบค ำขอกู ้ดว้ยลำยมือของตนเอง 
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   5.3  หากข้าพเจ้าออกหรือโอนย้ายจากราชการหรืองานประจำ  ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้ 
                               สหกรณ์ทราบ และจัดการชำระหนี้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการ  
                               ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น  เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือนค่าจ้างเงินสะสม 
                               บำเหน็จ  บำนาญ  เงินกบข. เงนิกองทุน   สำรองเลี้ยงชีพ  หรือเงินอ่ืนใดในหลักฐานที่ทาง 
                               ราชการหรือหน่วยงานที่สังกัดหรือนายจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า    ข้าพเจ้ายินยอมให้ 
                               เจ้าหน้าที่ที่ผู้จ่ายเงิน หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าย้ายไปสังกัดใหม่คือ........................................ 
                               หักเงินชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งชำระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นได้ 
  ข้อ  6. ในกรณีมีเหตุซึ่งทำให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเฉลี่ยคืน  ไม่ว่าด้วยประการใด ๆ ก็ตาม
ข้าพเจ้าตกลงส่งคืนชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน  12  งวด  นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
 ข้อ  7.   ข้าพเจ้าได้อ่านตลอดจนเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของคำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษอ่ืน 
อย่างถี่ถ้วนแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป 
 
 
               ลงชื่อ ..........................................................    ผู้ขอกู้       
              (……..................................................) 
 
     ลงชื่อ   ...........................................................    พยาน   

(…......................................................)                                     
         เลขที่สมาชิก....................................................    
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..................................................................................ได้รับเงินกู้ดังกล่าวแล้วเป็น 

เงินจำนวน......................................................บาท (......................................................... ..............) ถูกต้องครบถ้วน

แล้ว ณ วันที่..................................................... 

 

                            ลงชื่อ...................................................................  ผู้กู้/ผู้รับเงิน 
                     (............................................................) 

 
                   จ่ายเงินถูกต้องแล้ว................................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน  

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


