
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสมัพันธ์จังหวัดสุรินทร ์  จำกัด 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้เงินกู้พิเศษอื่น ( กู้ปันผลและเฉลี่ยคืนปี 2566)  

 

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้ 
1.1  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด   
1.2  วงเงินกู้ไม่เกินร้อยละ  50  ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืนปีล่าสุด      
1.3  อัตราดอกเบี้ย  ร้อยละ  6.50  ต่อปี 
1.4  ส่งชำระเฉพาะดอกเบี้ยและชำระเงินต้นเมื่อ่ได้รับปันผลและเฉลี่ยคืนของปี 2566  
1.5  สมาชิกท่ีผิดนัดชำระหนี้ไม่มีสิทธิยื่นกู้ 

2. เอกสารประกอบการขอกู้ 
2.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 
2.2  สลิปเงินเดือนฉบับจริงเดือนล่าสุด (เฉพาะผู้กู้ ให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานรับรอง) 
2.3  หนังสือคำขอกู้และสัญญาเงินกู้  ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด  

          2.4  หนังสือแต่งตั้งผู้รับประโยชน์  ให้แนบเอกสารประกอบเพิ่ม คือ  
                 - สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิกและผู้รับประโยชน์  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
                 - สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกและผู้รับประโยชน์ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
          2.5  หนังสือแสดงความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  พ.ศ.2562  ให้แนบเอกสาร 
                ประกอบเพิ่ม คือ  
                - สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิกและผู้รับประโยชน์  (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
   

3. ขั้นตอนการรับเอกสารคำขอกู้  
         ตรวจเอกสารคำขอกู้        หนังสือยินยอมหักผ่านธนาคารกรุงไทย         

การเปิดบัญชีออมทรัพย์           ตรวจสอบประวัติการค้างชำระหนี้ 
อ่ืนๆ........................................................................................................  
 

4. การจ่ายเงินกู้ 
 3.1   คณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินกู้เป็นรายวัน   
 3.2   สหกรณ์จ่ายตามลำดับคิว   ไม่น้อยกว่า   100   สัญญา 
 

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

 
 
 
 



 

สำหรับเจ้าหน้าทีค่ำนวณ 
 

รายการ จำนวนเงิน 
เงินพิเศษปันผลและเฉลีย่คืนปี  65        
ร้อยละ 50 %  ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน     
สิทธิการกู้เงินพิเศษปันผลและเฉลี่ยคืน       
หักต่อเดือน  
คงเหลือ  
เงินเดือนเหลอื  

 

...................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  ................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

   ( น.ส.สุดารัตน์   นุกิจรัมย์ )        (นายอภิชน  พิมพลีชัย) 

 

..................................................หวัหน้าฝ่ายสินเชื่อ 

     (  นางรัศมี  มรรคผล )          

 

         ความเห็นคณะกรรมการเงินกู้ชุดที่  35/2566  วันที่ ........... เดือน..................... พ.ศ. ................. 
   อนุมัติให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน.......................................... บาท 
   ไม่อนุมัติ   เนื่องจาก .............................................................................. ..................................... 

 
 

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

     ( นายชวิศ   สมบัติวงศ ์)        (  นายวิรัตน์  คำเภาว์ ) 

 

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

  ( นางรัตติกร  ภิรมย์ตระกูล )              ( นายวรเชษฐ์  บุญยง ) 

 

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

  (  นายจักรพงษ์  เจริญพร )       



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............................................................. 
          บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย  จำกัด 
          เลขที่บัญชี............................................................. 
   ข้อ 4.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ข้าพเจ้าขอส่งชำระคืน    ดังนี้ 
  4.1  ชำระดอกเบี้ยตามอัตรา ข้อ 2 เป็นรายเดือน  ตั้งแต่งวดประจำเดือน............................. 

4.2  ชำระต้นเงินทั้งหมด เมื่อได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนตามปีบัญชีนั้น  กรณีมีส่วนเหลือหลัง
หักชำระให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  
จำกัด  หรือตามที่ท่านระบุ 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 



-2- 
 

   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.   ข้าพเจ้าได้อ่านตลอดจนเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขของคำขอกู้และหนังสือสัญญาเงินกู้พิเศษ อ่ืน 
อย่างถี่ถ้วนแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญต่อไป 
 
               ลงชื่อ .......................................................... ผู้ขอกู้       
              (……..................................................) 
 
     ลงชื่อ   ...........................................................  พยาน   

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

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

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

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

 

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

 
                   จ่ายเงินถูกต้องแล้ว................................................................... หัวหน้าฝ่ายการเงิน 

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

                                       ลงชื่อ................................................................... รองผู้จัดการ/ผู้จัดการ 
                     (......................................................... ...) 

 
 



 

 

 

หนังสือแสดงเจตนาการตั้งผู้รับประโยชน์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวดัสุรินทร์  จำกดั 

 

                    เขียนที่.............................................................. 
                    วันท่ี................................................................. 
 

ข้าพเจ้า.........................................................อายุ....................ปี  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์ 
จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  ประเภท          สามัญ     สมทบ (เฉพาะบุคคล)  เลขทะเบียนที่................................ 
หน่วย.............................................จังหวัดสุรินทร์  ขอแสดงเจตนาการตั้งผู้รับประโยชน์  ตามท่ีกำหนดไว้ในข้อบังคับ
ของสหกรณ์  ข้อ  38 
 ในกรณีที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายในระหว่างเป็นสมาชิก  ข้าพเจ้ามีความประสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงิน  ค่าหุ้น  
เงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย  เงินรับฝาก  รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับตามสิทธิของการ
เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี  ให้แก่ผู้รับประโยชน์ของข้าพเจ้า  และหรือให้มีหน้าที่จัดการพันธะต่างๆ  รวมทั้งหนี้สินเงินกู้
ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด นี้ด้วย  คือ 
 ลำดับที่  1  ...............................................................เลขประจำตัวบัตรประชาชน........................................... 
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ถนน.........................ตำบล............................อำเภอ......................จังหวัด.......................... 
 ลำดับที่  2  ...............................................................เลขประจำตัวบัตรประชาชน........................................... 
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ถนน.........................ตำบล............................อำเภอ......................จังหวัด.......................... 
 ลำดับที่  3  ...............................................................เลขประจำตัวบัตรประชาชน........................................... 
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ถนน.........................ตำบล............................อำเภอ......................จังหวัด.......................... 

ลำดับที่  4  ...............................................................เลขประจำตัวบัตรประชาชน........................................... 
บ้านเลขท่ี.............หมู่ที่.........ถนน.........................ตำบล............................อำเภอ......................จังหวัด.......................... 
 โดยมีเงื่อนไขดังนี้................................................................................................................................................  
............................................................................................ ........................................................ 
 

 ลงชื่อ........................................ผู้ทำหนังสือ   ลงชื่อ.....................................พยาน 
      (..........................................)                 (..........................................) 
 

ลงชื่อ.......................................ผู้เขียนหรือพิมพ์  ลงชื่อ.....................................พยาน 
      (........................................)                  (........................................) 
 

หมายเหตุ        1.  ผู้ทำหนังสือต้องลงลายมือช่ือไว้ต่อหน้าพยานอย่างน้อยสองคนพร้อมกัน 
                    2.  พยานทั้งสองต้องลงลายมือช่ือของผู้ทำหนังสือในขณะนั้น 
                    3.  ผู้เขียนหรือพิมพ์ หรือพยานในหนังสือ รวมทั้งคูส่มรสของผู้เขียนหรือพิมพ์ หรือพยาน      
                         ในหนังสือ  จะเป็นผูร้ับประโยชน์ไม่ได้  ยกเว้นสมาชิกเป็นผู้เขียนหรือพิมพ์เอง 



 

 
 

หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form) 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

 

เขีบนที…่………………….........……………………….... 
         วันที่..................................................................... 

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………อายุ..........................ป ี

 “ให้” ความยินยอม     “ไมใ่ห้” ความยินยอม 

แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด  (“สหกรณ์ฯ”) ในการเก็บรวบรวม/ใช้/เปิดเผยให้
สหกรณ์ฯ เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ได้แก่ 
       ชื่อนามสกุล   ที่อยู่   อายุ        วันเดือนปีเกิด   เบอร์โทรศัพท์ 

  อาชีพ    ชื่อบุตร   ชื่อคู่สมรส         ใบรบัรองแพทย์   ............................ 
  .........................    ...................    ......................     ..........................     ...........................      

เพ่ือ 

 ใช้ประกอบคำขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ 

 ใช้ประกอบการเป็นพยานในคำขอกู้เงิน สัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ 

 ขอรับสวัสดิการ...................................................................ของ............................................................. 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ทั้งนี้ก่อนการแสดงเจตนา ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือนี้ และได้รับคำอธิบายจากสหกรณ์ฯ  
ถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า และมีความเข้าใจดี
แล้ว 

 ข้าพเจ้าให้ความยินยอมหรือปฏิเสธไม่ให้ความยินยอมในเอกสารนี้ด้วยความสมัครใจ ปราศจากการบังคั บ
หรือชักจูงและสหกรณ์ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้วว่าข้าพเจ้าสามารถถอนความยินยอมนี้เสียเมื่อใดก็ได้   เว้นแต่ใน
กรณีมีข้อจำกัดสิทธิตามกฎหมายหรือยังมีสัญญาระหว่างข้าพเจ้ากับสหกรณ์ฯท่ีให้ประโยชน์ แก่ข้าพเจ้าอยู่ 
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 กรณีที่ข้าพเจ้าไม่ให้ความยินยอมหรือประสงค์จะขอถอนความยินยอม ข้าพเจ้าทราบว่าการไม่ให้ความ
ยินยอม หรือการถอนความยินยอมจะมีผลทำให้ 

 ข้าพเจ้าอาจได้รับความสะดวกในการใช้บริการน้อยลง 

 ข้าพเจ้าไม่สามารถเข้าถึงระบบการใช้งานบางอย่างของออมทรัพย์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด 

ได ้

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

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

 และข้าพเจ้าทราบว่าการถอนความยินยอมดังกล่าว  ไม่มีผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้
ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก่อนการถอนความยินยอม 
 
 

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

 
 


