
 
                                                      
 

 
ค ำขอกู้เงนิพเิศษเพ่ือช่วยเหลือสมำชิก 
(กรณไีด้รับผลกระทบจำกไวรัสโควดิ-19) 

                 เขียนท่ี...........................................................................
              วนัท่ี..........…….เดือน.......................….......พ.ศ…….......... 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูภูเก็ต  จ  ากดั 
 

ขา้พเจา้.................................................................................. สมาชิกเลขท่ี................................  อาย.ุ...............ปี 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง.................................................สังกดั/โรงเรียน......................................................  
เงินไดร้ายเดือน.................................บาท เงินวทิยฐานะ.................................บาท  เงินเพิ่มอ่ืนๆ.................................บาท 

เงินไดอ่ื้นๆ.................................บาท จาก .............................................................................................................................. 
อยูบ่า้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี............ถนน..................................................ต  าบล/แขวง.....................................................
อ าเภอ/เขต .........................................จงัหวดั.........................................หมายเลขโทรศพัท.์...................................................
สถานภาพ(     )โสด (    )สมรส  (    ) หมา้ย (    ) อ่ืนๆ...............  ช่ือ(คู่สมรส)........................................................................ 
อาย.ุ..........ปี  อาชีพ..................................................สถานท่ีท างาน........................................................................................
ต  าแหน่ง............................................เงินไดร้ายเดือน.................................บาท เงินวทิยฐานะ........................................บาท  
เงินเพิ่มอ่ืนๆ...............................บาท  เงินไดอ่ื้นๆ.................................บาท จาก ................................................................. 

 
ขอเสนอค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก   เพื่อใหค้ณะกรรมการ พิจารณาอนุมติั ดงัต่อไปน้ี 
 
ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก จ านวน…........................................................….….……บาท 

(..............................……................….....………...…….................) ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  
ขา้พเจา้ขอส่งคืนดงัน้ี 

 ส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุกงวด  งวดละ....................................................บาท  เป็น
จ านวน........................งวด  ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือนถดัจากเดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ห ้
 
 ขอ้ 2. วตัถุประสงคใ์นการขอกูเ้งินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  เพื่อน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี (แนบเอกสำรแสดง
รำยละเอยีดประกอบกำรกู้) 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 

รับที ่ ……………/….……….. 
วนัท่ี………./…...…/……….. 
เวลา ........................................ 
 

ค ำเตือน  ผู้ขอกู้ ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำรที่ก ำหนด

ไว้ในแบบค ำขอกู้นี้ ด้วยลำยมือของตนเองโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ ไม่รับพจิำรณำ 



 
ขอ้ 3. นอกจากค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั ดงัต่อไปน้ี  

3.1 สมำชิกทีจ่ะเป็นผู้ค ำ้ประกนั 
(1) ช่ือ...........................................…...............….........................  เลขทะเบียนท่ี.......…..………… 

ต าแหน่ง........................................ สังกดั/โรงเรียน...........……….....................................อ าเภอ.…….………………….. 
จงัหวดัภูเก็ต เงินไดร้ายเดือน ....................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั .................................................................................. 
...........................................................................................................................หมายเลขโทรศพัท ์.................................... 
ยนิยอมใหส้หกรณ์ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อค ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
      ลงลายมือช่ือ………………………………..….. ผูค้  ้าประกนั 
 

(2) ช่ือ...........................................…...............….........................  เลขทะเบียนท่ี.......…..………… 
ต าแหน่ง........................................ สังกดั/โรงเรียน...........……….....................................อ าเภอ.…….………………….. 
จงัหวดัภูเก็ต เงินไดร้ายเดือน ....................................... ท่ีอยูปั่จจุบนั .................................................................................. 
...........................................................................................................................หมายเลขโทรศพัท ์.................................... 
ยนิยอมใหส้หกรณ์ตรวจสอบขอ้มูลเพื่อค ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
 

     ลงลายมือช่ือ………………………………..….. ผูค้  ้าประกนั 
 
 

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  จะใหข้อ้ความเป็นจริงและความร่วมมือแก่คณะกรรมการด าเนินการ  หรือบุคคลอ่ืน
ซ่ึงสหกรณ์มอบใหต้รวจสอบและท ารายงานประกอบการพิจารณาเก่ียวกบัค าขอกูเ้งินพิเศษรายน้ี 

ขอ้ 5. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

ขอ้ 6. จ  านวนเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก และการรับเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก  ใหเ้ป็นไปตามสัญญา
เงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 

ขอ้ 7.ในการกูเ้งินตามค าขอกูน้ี้   ขา้พเจา้ไดรั้บความยนิยอมจากคู่สมรสของขา้พเจา้แลว้  ซ่ึงคู่สมรสของขา้พเจา้   
พร้อมท่ีจะเป็นพยานและลงช่ือยนิยอมใหกู้เ้งินจ านวนน้ีไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสือกู ้  

ขอ้ 8. ขา้พเจา้จะปฏิบติัตามเง่ือนไขและหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการด าเนินการทุกประการ 
 

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

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



ค ำยนิยอมของคู่สมรส 

         เขียนท่ี........................................................................ 
วนัท่ี..................เดือน....................................พ.ศ................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง..............................................................เป็นสามี/ภรรยา นาย/นาง.................................................. 
ไดย้นิยอมให ้นาย/นาง............................................................... กูเ้งินพิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
ภูเก็ต จ  ากดั ตามค ากูเ้งินขา้งตน้น้ี 

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



เอกสำรประกอบกำรกู้พเิศษเพ่ือช่วยเหลือสมำชิก 
(กรณไีด้รับผลกระทบจำกไวรัสโควดิ-19) 

สมำชิกที่ย่ืนกู้เงนิพเิศษเพ่ือช่วยเหลือสมำชิก กบัสหกรณ์ฯ ต้องน ำเอกสำรมำแนบ  ดงันี ้
1. เอกสารแสดงรายละเอียด  สาเหตุของผลกระทบ จากสถานการณ์โรคโควดิ-ไนน์ทีน(Covid-19) โดยแนบเอกสาร

อยา่งละเอียด   
2. เอกสารแสดงรายละเอียด  ภาระค่าใชจ่้ายประจ าเดือน ท่ีไดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-ไนน์ทีน

(Covid-19) โดยแนบเอกสารอยา่งละเอียด 
3. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูกู้ ้ และผูค้  ้าประกนั (พร้อมรับรองส าเนา) 

      กรณี ผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนัใชบ้ตัรขา้ราชการ  ตอ้งแนบส าเนาทะเบียนบา้น 
4. สลิปเงินเดือน 3 เดือน (ยอ้นหลงั) 
5. เอกสารแสดงรายได ้อ่ืน ๆ โดยละเอียด (ถา้มี) 

 
 
*** หลกัเกณฑ์กำรค ำ้ประกนัเงินกู้พเิศษเพ่ือช่วยเหลือสมำชิก มี ดังนี ้

(1) มีสมาชิกซ่ึงมิไดเ้ป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ซ่ึงคณะกรรมการเห็นสมควรค ้าประกนั 
(2) สมาชิก 1 คน สามารถใชสิ้ทธิค ้าประกนัเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกได ้คนละ 1  สัญญา 

  
 อน่ึง ภายหลงัจากท าหนังสือค ้ าประกนัแลว้  ถ้าสมาชิกผูค้  ้ าประกนัได้เป็นคู่สมรสของผูกู้ ้ผูกู้จ้ะตอ้งแจง้ให้สหกรณ์
ทราบและจดัใหมี้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นสมควร  เป็นผูค้  ้าประกนัหน้ีเงินกูโ้ดยเร็วดว้ย 
 



 

บันทึกข้อควำม 
ประกอบกำรย่ืนค ำขอกู้พเิศษเพ่ือช่วยเหลือสมำชิก 

(กรณไีด้รับผลกระทบจำกไวรัสโควดิ-19) 
 

1. ช่ือ(สมาชิก) ............................................................................... สังกดั ...................................................... 
โปรดระบุผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควดิ-ไนน์ทีน(Covid-19) 

 สมาชิก     คู่สมรส    บุตร    อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ......................................... 
 

2. ระบุสาเหตุของผลกระทบ บรรยายโดยละเอียด (พร้อมแนบเอกสารประกอบ) 

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

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

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

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

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

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

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

 

3. ในการน้ี ขา้พเจา้มีภาระค่าใชจ่้ายประจ าเดือน (รายละเอียดพร้อมเอกสาร) 

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

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

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

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

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

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

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

 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้ และเอกสารประกอบเป็นจริงทุกประการ 

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

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


