
 

 
ค ำขอและหนังสอืกูเ้งนิกูส้ำมญัเพื่อสวสัดิกำร สสอค. 

เขียนท่ี................................................................................     วนัท่ี............................................... 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี   จ ากัด 

ขา้พเจา้...........................................................................................เลขทะเบียนท่ี....................อายุ....................ปี บตัรประจ าตวั
ประชาชนเลขท่ี                                                                                                   เป็น            ขา้ราชการ/บ านาญ               ลูกจา้งประจ า                                                          
สังกดัหน่วยงาน(โรงเรียน) ............................................................................อ าเภอ...................................จงัหวดั..................................
ต าแหน่ง....................................................เงินเดือน............................บาท สถานภาพ        โสด         สมรส        หยา่         คู่สมรสตาย 

ท่ีอยูปั่จจบุนัท่ีติดต่อไดบ้า้นเลขท่ี.......................... หมู่ท่ี................. ซอย......................................ถนน....................................... 
ต าบล................................. อ าเภอ......................................... จงัหวดั....................................... โทรศพัท.์................................................  

ขอเสนอค าขอและหนังสือกู้เงินกู้สามัญเพ่ือสวัสดิการ  สสอค.  เพ่ือโปรดพจิารณาดงัต่อไปนี ้
ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งิน  จ านวน.............................................บาท (......................................................................................) 

โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการดงัตอ่ไปน้ี (ช้ีแจงเหตผุลแห่งการกูโ้ดยชดัเจน)................................................................................................... 
ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอใชห้นงัสือยินยอมให้หกัเงินค่าจดัการศพและเงินสงเคราะหค์รอบครัวสมาชิกของสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)  ท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือกูฉ้บบัน้ี  เป็นหลกัประกนั 

ขอ้ 3. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอช าระคืนเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน ดงัน้ี 

ช าระตน้เงินกูง้วดละ..............................บาท พร้อมดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ช าระดอกเบ้ียตามประกาศของสหกรณ์ท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

 เป็นระยะเวลา..................งวด  เว้นแต่งวดสุดท้าย  ทั้งน้ี ตั้งแต่งวดประจ าเดือน............................................... เป็นตน้ไป   
ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์   

หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ตามจ านวนงวดช าระหน้ีตามขอ้ 3  เพื่อส่งต่อสหกรณ์ 
ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยินยอมให้ถือว่าในกรณีใด ๆ  ดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ขอ้ 14 ว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนั

และการเรียกคืนเงินกูใ้ห้ถือว่า เงินกูน้ี้เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลา      
ท่ีตกลงไว ้

ขอ้ 6. ถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะลาออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ ทราบ  
และจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้  ขา้พเจา้
ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้า่ยเงินเดือน   ค่าจา้ง   เงินสะสม   บ าเหน็จ   บ านาญ   เงิน กบข.  เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ีทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้งจะพึงจ่ายให้แก่ขา้พเจา้  หกัเงินดงักล่าวน้ีส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้

ขอ้ 7. ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความท่ีให้ไวน้ี้เป็นความจริงทุกประการ  
 

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

     ขอรับรองว่าสมาชิกผูน้ี้มีเงินคงเหลือช าระหน้ีได ้
(ลงช่ือ).......................................................... เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
          (...........................................................) 

รับที่................/................. 
วนัท่ี............./........../......... 

หนงัสือกูท่ี้................/............ 
วนัท่ี............./.........../............. 
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ค ายินยอมของคู่สมรส 

 เขียนท่ี........................................................................ 
  วนัท่ี........................................................................... 
 ขา้พเจา้นาย/นาง.......................................................... ยินยอมให้...............................................................ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยา 
กูเ้งินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ สสอค. จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั  ตามหนงัสือกูข้า้งตน้ 

 (ลงช่ือ) ............................................................... สามี/ภรรยา 

 (ลงช่ือ) ............................................................... พยาน (ผูบ้งัคบับญัชาของผูกู้)้     

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) 
จ านวนเงินกู.้................................. บาท 

เงินเดือน 
(บาท) 

ทุนเรือนหุน้ 
(บาท) 

จ ากดัวงเงินกู ้
(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ (บาท) 

สามญั  เพื่อเหตุฉุกเฉิน  
สามญัเพื่อพฒันา 
คุณภาพชีวิต 

สามญัเพื่อสวสัดิการ 
สส.ชสอ.  

       
หมายเหตุ  (1)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่           เคย            ไม่เคย 
 (2)  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ............................................................................................................................... 

(ลงช่ือ)......................................... เจา้หนา้ท่ี   

บันทึกกำรวินิจฉัยของคณะกรรมกำรเงินกู้ หรือ ผู้จัดกำร 
วนัท่ี............................................................ 
เสนอ    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ในการประชุมคร้ังท่ี ................/......................  วนัท่ี............................................................  

มีมติ ดงัน้ี อนุมติั  ไม่อนุมติั เพราะ.......................................................................................................................... 

(ลงช่ือ).................................................. เลขานุการคณะกรรมการเงินกู ้หรือ ผูจ้ดัการ 

ขา้พเจา้............................................................... ไดรั้บเงินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ สสอค.  จ านวน..................................บาท 
(.....................................................................................................) ไปถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี ..................................................... 

(ลงช่ือ)............................................. ผูรั้บเงิน 
 
 

บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
วนัท่ี......................................................... 

1. ขอรับรองว่า ผูกู้ย้งัปฏิบติัราชการใน โรงเรียน/หน่วยงานอยูจ่ริง และผูข้อกูเ้งินมีเงินไดค้งเหลือพอท่ีจะช าระ  หรือไม่ 
             มี        ไม่มี 
2. ปัจจุบนัน้ีผูข้อกูอ้ยูใ่นระหว่างการสอบสวน หรือตอ้งโทษทางวินยั   หรือจะลาออกจากงานประจ า         มี        ไม่มี 
3. เห็นสมควรท่ีสหกรณ์ จะให้เงินกูแ้ก่สมาชิกน้ี        ได ้       ไม่ได ้

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

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

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

                     จ่ายเงินถูกต้องแล้ว 

(ลงช่ือ).......................................................... เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน
วนัท่ี.............................................................. 



 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก 

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

เรียน   ประธานกรรมการศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี  จ ากดั 

 ตามท่ี ขา้พเจา้..................................................................... สมาชิก สสอค. เลขประจ าตวั (ฌาปนกิจ) ............................. 
ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั ขา้พเจา้ยอมรับว่ายงัมีหน้ีสินคา้งช าระอยู่กบัสหกรณ์ฯ แต่
เน่ืองจากผูถู้กระบุให้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ สสอค. รวมจ านวน..............คน จะมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ สสอค. หลงัจากท่ีขา้พเจา้ 
ถึงแก่กรรม และบุคคลดงักล่าวไดต้กลงยินยอมให้หกัเงินสงเคราะห์ สสอค.  เพ่ือน าไปช าระหน้ีท่ีคา้งช าระต่อสหกรณ์ฯ ตามหนงัสือ 
กูเ้งิน โดยจะไม่บอกเลิกหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมน้ีไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งส้ิน จนกว่าสหกรณ์ฯ จะไดรั้บการช าระหน้ีครบถว้น 

 การด าเนินการดังกล่าวข้างต้น ผูล้งลายมือช่ือในหนังสือยินยอมขอรับผิดชอบทุกประการ และเพื่อเป็นหลักฐาน              
จึงไดล้งลายมือช่ือไวต้่อหนา้พยาน 

(ลงช่ือ)..............................................................สมาชิก สสอค. 

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

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้ห้ความยินยอม (ลงช่ือ).............................................................ผูใ้ห้ความยินยอม 

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

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้ห้ความยินยอม (ลงช่ือ).............................................................ผูใ้ห้ความยินยอม 

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

(ลงช่ือ).............................................................ผูใ้ห้ความยินยอม (ลงช่ือ).............................................................ผูใ้ห้ความยินยอม 

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

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

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

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

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

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

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

 หนังสือยินยอมน้ีศูนยป์ระสานงาน ได้รับทราบเง่ือนไขตามหนังสือน้ีพร้อมทั้งไดพิ้จารณาและตรวจสอบแลว้เห็นว่าผูกู้ ้    
เป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย (สสอค.)  และยินยอมเป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์จริง 

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

 (..............................................................) 
ประธานกรรมการศูนยป์ระสานงาน 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ ากดั 

หมายเหตุ  กรณีผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ สสอค. ได้ให้ความยินยอมในหนังสือน้ีแล้ว ไม่สามารถเปล่ียนแปลงผูมี้สิทธิรับเงิน
สงเคราะห์ สสอค. ไดจ้นกว่าจะช าระเงินกูต้ามโครงการเรียบร้อยแลว้ 

ย่ืนพรอ้มส ำเนำบตัร 

 



 

ท่ี................/..................        วนัท่ี................................... 

ขา้พเจา้...................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี  จ ากดั  
เลขทะเบียนท่ี................... รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.......................... ...... บตัรประจ าตวัประชาชน
เลขท่ี.............................................................. สังกดั (โรงเรียน)............................................................ ท่ีอยู่ปัจจุบนั
บา้นเลขท่ี................... หมู่ท่ี.............. ถนน............................. ต าบล............................ อ  าเภอ................................... 
จงัหวดั............................ โทรศพัท.์.................................. รับเงินไดร้ายเดือนหรือค่าจา้งเดือนละ ......................บาท  
สถานภาพ              โสด                 สมรส                หยา่            คู่สมรสตาย 
ขอท าหนังสือค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปในหนงัสือ 
ค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าวา่ “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ตามท่ี............................................................... ไดกู้เ้งินของสหกรณ์ตามหนังสือสัญญากูเ้งินกูส้ามญั
เพื่อสวสัดิการ สสอค. ท่ี................ /................. วนัท่ี..................................นั้น  ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัเพื่อหน้ีสิน
เก่ียวกบัเงินกูร้ายน้ี  

ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือสัญญากูโ้ดยตลอด ขา้พเจา้ยนิยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ 

ขอ้ 3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดช าระหน้ี  ตามท่ีก าหนดไวน้ั้นให้แก่ผูกู้ ้ ขา้พเจา้ถือว่าการ
ผอ่นเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย จึงใหถื้อวา่ขา้พเจา้ตกลงในการผอ่นเวลานั้น ๆ ดว้ยทุกคร้ัง 

ขอ้ 4.  เม่ือปรากฏวา่ ผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้ค ้าประกนัไวใ้ห้แก่สหกรณ์ตามขอ้ผกูพนัไม่วา่จะเป็นเพราะ
เหตุใด ๆ ไม่ว่าผูกู้ย้งัมีตวัตนอยู่หรือไม่  และสหกรณ์ไดแ้จง้ความนั้นให้ขา้พเจา้ทราบ  ขา้พเจา้ยอมรับผิดช าระหน้ี
ใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ท้นัที โดยมิพกัใหสิ้ทธิของผูค้  ้าประกนั  ตามมาตรา  688, 689, 690  แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชยน์ั้นแต่ประการใดเลย 

ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัว่า  การท่ีขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์น้ี ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ไม่
เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค ้ าประกันรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ข้าพเจ้าค ้ าประกันไว้น้ีจะได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึง
คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ขอ้ 6.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี
ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  เม่ือไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หกัเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งสหกรณ์จาก
เงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณ์  ความยินยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป ทั้งน้ีจนกวา่จะช าระหน้ีท่ีค ้าประกนัน้ี  
โดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 7.  หากขา้พเจ้าได้ยา้ยท่ีอยู่จากท่ีได้แจ้งไวใ้นหนังสือน้ี    ขา้พเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ   
โดยทนัที  ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทราบ  และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัหน้ีสินตามสัญญาน้ีให้ถือว่าขา้พเจา้
ยงัคงมีภูมิล าเนาอยูต่ามท่ีระบุไวใ้นหนงัสือน้ีทุกประการ 
 

/หนงัสือค ้าประกนั........ 

 

หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามัญเพ่ือสวสัดิการ สสอค. 
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หนังสือค ้าประกนัน้ีท า   ณ  วนัท่ีซ่ึงระบุไวข้า้งตน้  และผูค้  ้าประกนัไดอ่้านขอ้ความในหนังสือค ้าประกนัน้ี
โดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง   จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 

................................................. ผูค้  ้าประกนั 

................................................. พยาน (ผูบ้งัคบับญัชา) 
(.................................................) 

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 
                                                                                                     เขียนท่ี..................................................................... 
                                                                                                     วนัท่ี......................................................................... 
              ขา้พเจา้........................................................... เป็นคู่สมรสของ...................................................... ยนิยอมให้
เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ สสอค.  ของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี  จ ากดั   
ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ี   
                                                                                .......................................... คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 

                                                                                .......................................... พยาน (ผูบ้งัคบับญัชาของผูค้  ้าประกนั) 
                                                                               (..........................................) 

ต าแหน่ง.................................................................................. 
  
รับรองวา่ไดต้รวจสอบหลกัฐานและลายมือช่ือ ตรงกบัหนงัสือค ้าประกนัน้ี โดยถูกตอ้งแลว้ 
 

(ลงช่ือ)....................................... เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 

 

(ลงช่ือ)....................................... ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

การยืน่ขอกูเ้งินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ สสอค. 

 

หลกัเกณฑก์ารใหกู้เ้งินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ สสอค. 

1. กูไ้ดไ้ม่เกิน 20 เท่าของเงินเดือน วงเงินไม่เกิน 400,000 บาท สุดแต่จ านวนไหนนอ้ยกวา่ 
2. ส่งช าระ 150 งวด   
3. เป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่นอ้ยกวา่ 5 ปี 
4. หลกัประกนั  

- สมาชิกท่ีมิใช่สมาชิกท่ีค ้าประกนัเงินกูส้ามญั และ เงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 
- ส าเนาหนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินค่าจดัการศพและสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก  

 
เอกสารประกอบ  

1. ส าเนาบตัรประจ าตวั / ส าเนาทะเบียนบา้น ผูกู้แ้ละคู่สมรส   
2. ส าเนาบตัรประจ าตวั / ส าเนาทะเบียนบา้น ผูค้  ้าและคู่สมรส  
3. เอกสารการเปล่ียนช่ือ - สกุล  ทุกคน (ถา้มี) 
4. ส าเนาใบส าคญัการสมรส หรือส าเนาใบส าคญัการหยา่ หรือส าเนามรณบตัร   
5. หนงัสือรับรองสถานภาพโสด ผูค้  ้าประกนั 
6. สลิปเงินเดือน  
7. ส าเนาบตัรประจ าตวั ผูมี้สิทธิรับเงินสงเคราะห์ (ผูใ้หค้วามยนิยอม)  
8. ส าเนาบตัรประจ าตวั ผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญั (พยาน) 

 
หมายเหตุ 

1. เอกสารทุกรายการตอ้งเป็นเอกสารท่ียงัไม่หมดอายุ 
2. ใหเ้จา้ของเอกสารลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั ดว้ยปากกาสีน ้าเงิน 

 

ติดต่อสอบถาม 0-3233-8627 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
แบบค าขอพกัการช าระตน้เงิน 

 

วนัท่ี ………เดือน…………………พ.ศ. ..……..… 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจงัหวดัราชบุรี จ  ากดั 

 ขา้พเจา้………….……………………………………..… สมาชิกเลขทะเบียน…………… อายุ......... ปี
สังกดั/โรงเรียน…………….…………………….………… อ าเภอ............................. จงัหวดั........................... 
โทรศพัท.์…………..…............ สถานภาพ            โสด    สมรส      หยา่            คู่สมรสตาย        
มีความประสงคข์อพกัการช าระตน้เงินกู ้ตามสัญญากูเ้งิน ดงัน้ี 

เงินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ สสอค. สัญญาเลขท่ี.............../...............ลงวนัท่ี.................................... 
เงินกูส้ามญัเพื่อสวสัดิการ สส.ชสอ.  สัญญาเลขท่ี.............../...............ลงวนัท่ี..................................... 

 แบบค าขอพกัช าระตน้เงินกูฉ้บบัน้ี ใหเ้ป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูเ้งินฉบบัดงักล่าวขา้งตน้  

 ขา้พเจา้ขอรับรองว่า หากสหกรณ์ฯ ให้ขา้พเจา้พกัช าระตน้เงินกู้แล้วท าให้เงินได้รายเดือนคงเหลือของ
ขา้พเจา้เพิ่มข้ึน ขา้พเจา้จะไม่ไปก่อภาระหน้ีสินกบัสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ อีก หากขา้พเจา้ไม่ปฏิบติัตามขา้พเจา้
ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯ ยกเลิกการพกัช าระตน้เงินกูท้นัที 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

(ลงช่ือ) ………..………………….… ผูกู้ ้ (ลงช่ือ) ……………….......…...… คู่สมรส  
 (…….…………....……..…….…) (………………….……….…) 

 

 (ลงช่ือ) ………..………………….… พยาน (ผูบ้งัคบับญัชา) 
 (……………….……….……….…) 
 
ส าหรับเจา้หนา้ท่ี 

ด าเนินการได ้มีคุณสมบติัครบถว้น  
ด าเนินการไม่ได ้เน่ืองจาก............................................................................. 
 

เสนอคณะกรรมการด าเนินการ ชุดท่ี.......... 
ในคราวประชุมคร้ังท่ี............/.....................
วนัท่ี........................................................... 
 

(ลงช่ือ)................................... เจา้หนา้ท่ี 
(.......................................) 

ความเห็นของผูจ้ดัการ ความเห็นของประธานกรรมการ 
     เห็นควรอนุมติั 
     ไม่ควรอนุมติั 
 
 (ลงช่ือ).............................. 
(.......................................) 

      อนุมติั 
      ไม่อนุมติั 
 

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

 


