
ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้ำประกัน                                          
       (....................................................) 
             เลขทะเบียน.................... 

ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้ำประกัน                                          
       (....................................................) 
             เลขทะเบียน.................... 

ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้ำประกัน                                          
       (....................................................) 
             เลขทะเบียน.................... 

ลงชื่อ......................................................พยำน                                          
       (....................................................) 
ต้ำแหน่ง................................................. 

ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้ำประกัน                                          
       (....................................................) 
             เลขทะเบียน.................... 

ลงชื่อ......................................................เจ้ำหน้ำที่                                          
       (....................................................) 
       ต้ำแหน่ง........................................ 

ลงชื่อ..............................................................  
  (นำยอุดม มัตโน) 

ผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ้ำกัด 

ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้ำประกัน                                          
       (....................................................) 
             เลขทะเบียน.................... 

ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้ำประกัน                                          
       (....................................................) 
             เลขทะเบียน.................... 

ลงชื่อ......................................................ผู้ค ้ำประกัน                                          
       (....................................................) 
             เลขทะเบียน.................... 

บันทึกข้อความ 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ้ำกัด      วันที่................................................................. 

เร่ือง สมำชิกขอกู้เงิน.......................... 

ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................ทะเบียน...........................ต้ำแหน่ง......................................... 

โรงเรียน.....................................................................สังกัด......................................อำยุ...........ปี...........เดือน โทรศัพท์................................... 

วัตถุประสงค์เพื่อ................................................................................................................................................................................................. 

ขอกู้เงิน จ้ำนวน.............................................................บำท (...........................................................................................................................) 

งวดช้ำระหนี ......................งวด เงินต้น...............................................บำท งวดท้ำย..............................................บำท ส่งถึงอำยุ...................ปี

โดยหักช้ำระหนี สัญญำเดิม จ้ำนวน................สัญญำ เป็นเงิน............................บำท (......................................................................................) 

และหักทุนเรือนหุ้นเป็นเงิน...........................................บำท เงินคงเหลือที่ได้รับ จ้ำนวน............................................................................บำท

(..............................................................................................) โดยไม่รวมดอกเบี ย ค่ำเบี ยประกัน และรำยกำรช้ำระหนี สถำบันกำรเงินอ่ืน ซึ่ง

ผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว ผู้ค ้ำประกันยินยอมเข้ำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของผู้กู้ หำกผู้กู้ค้างส่งเงินงวดช าระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย

ติดต่อกันเป็นระยะเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งงวดช าระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ  ผู้ค ้ำประกันยินยอมให้

ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนรัฐ หรือนำยจ้ำงในสถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอ่ืนใดที่ผู้ค ้ำประกันปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่น

ใดที่ถึงก้ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค ้ำประกันนั น เพื่อช้ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ้ำนวนท่ีสหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี หรือภำระ

ผูกพันนั นจะระงับสิ นไป โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค ้ำประกันจะไม่ถอนคืน 

เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม บันทึกข้อควำมฉบับนี  ให้ถือว่ำเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำเงินกู้เลขท่ี.....................................ลงวันท่ี...................................

ผู้กู้และผู้ค ้ำประกันได้อ่ำนและเข้ำใจในบันทึกข้อควำมโดยตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้ต่อหน้ำพยำน 

 

 
 

 
 

 

                
 

 

 

 

 

 

หนังสือกู้ที่ .............../.......... 

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

 เลขทะเบียน.................... 



 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกดั 

ค ำขอกู้และสัญญำเงินกู้สำมัญ 

  

 

 

เขียนท่ี................................................................ 

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

ขอ้  1  ขา้พเจา้............................................................................................  เลขทะเบียน...................................  อาย.ุ................... ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หยา่    หมา้ย 

ต าแหน่ง...............................  สังกดั.......................................................... อตัราเงินเดือน...................... บาท วิทยฐานะ....................... บาท  

เบอร์โทรศพัท ์ ส านกังาน................................................  บา้น...........................................  มือถือ...................................................   

ท่ีอยูปั่จจุบนั...............................  หมู่ท่ี...........  ซอย..................................  ถนน..................................  ต าบล/แขวง.....................................  

อ าเภอ/เขต............................................    จงัหวดั............................................    รหสัไปรษณีย.์...........................................   

ขอ้  2  ขา้พเจา้  ขอกูเ้งินจ านวน....................................... บาท  (......................................................................................................) 

เพื่อน าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี...........................................................................................  หากขา้พเจา้มีทุนเรือนหุ้นต ่ากวา่หลกัเกณฑ์

การใหกู้ส้ามญัตามประกาศของสหกรณ์  ขา้พเจา้ยนิยอมให้น าเงินกูท่ี้ไดรั้บหกัเป็นทุนเรือนหุน้จ านวน................................................ บาท 

(จะถอนคืนไดเ้ม่ือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น)   

ขอ้  3  เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งช าระตน้เงินกูค้ืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  แบบคงยอดช าระหน้ี  แบบคงตน้ช าระหน้ี  

งวดละ.....................................บาท  รวม........................งวด  เวน้แต่งวดสุดทา้ยขอส่งตามจ านวนท่ีเป็นจริง  ตามระเบียบสหกรณ์พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย

ตามอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด  ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเป็นประกำศใด  ๆข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปรับเพิม่หรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้ง

ให้ข้ำพเจ้ำทรำบ 

ขอ้  4  ขา้พเจา้สัญญาวา่จะผ่อนช าระเงินตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 หากไม่สามารถผอ่นช าระไดต้รงตามงวด  หรือตามจ านวนเงินท่ีได้

ตกลงไวใ้นขอ้ 3 ถือวา่ขา้พเจา้ไดผ้ิดสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ีและหากขา้พเจา้ไดมี้ค าขอเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์เพื่อขอปรับเปล่ียนงวดหรือจ านวน

เงินผ่อนช าระต่องวดแลว้นั้น  หากสหกรณ์ยนิยอมผอ่นผนัเวลาหรืองวดช าระให้  ขา้พเจา้จะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมาย

และยนิยอมใหถื้อวา่ค าขอหรือบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงไดท้ าขึ้นภายหลงัสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ี ในเร่ืองดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูย้มืเงิน

ฉบบัน้ีดว้ย 

ขอ้  5  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัหน้ีเงินกูส้ามญั  ภาระค ้าประกนั  ดอกเบ้ียคา้งช าระ  และการระดมหุน้  ท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระต่อ

สหกรณ์ (หากมี)  และใหส้หกรณ์จ่ายเงินกูส่้วนท่ีเหลือโดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีท่ีขา้พเจา้แจง้ต่อสหกรณ์  หรือตามท่ีระบุไวใ้น

หลกัเกณฑเ์งินกูส้ามญัประเภทนั้น ๆ ทั้งน้ี ใหถื้อวา่ขา้พเจา้ฐานะผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปแลว้ครบถว้นและใหถื้อวา่เอกสาร

หลกัฐานการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

ขอ้  6  ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ปัจจุบนั   

หรือสังกดัใหม่  หักเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ท่ีจะถึงก าหนดจ่าย

ใหแ้ก่ขา้พเจา้  เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืนท่ีมีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ใหห้ัก  ตามภาระผกูพนั 

ให้ระบุยอดเงินท่ีขอกู้ 

ทุกคร้ังในกำรย่ืนกู้ 

เลขท่ีสัญญา……………... 

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

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

.................................. เจา้หนา้ท่ีผูรั้บ 

สมำชิกผิดนัดกำรส่งช ำระหนีจ้ะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส ำหรับปีนั้นทั้งหมด 



 

ท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์  ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผกูพนัของขา้พเจา้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด   

เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีขา้พเจา้ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  

กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเล้ียงชีพ  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน 

   หากขา้พเจา้ออกจากราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกั เงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ 

บ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัในเดือนสุดทา้ยท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บ  เพื่อช าระหน้ีหรือภาระผกูพนัอ่ืน 

ท่ีมีต่อสหกรณ์  ใหแ้ก่สหกรณ์เท่าท่ีสามารถจะหกัได ้

  กำรแสดงเจตนำยินยอมนีข้้ำพเจ้ำจะไม่ถอนคืนจนกว่ำจะช ำระหนีเ้สร็จส้ิน  เว้นแต่สหกรณ์จะให้ควำมยินยอมเป็น

หนังสือ   

ขอ้  7  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การกูเ้งิน และใหถื้อวา่ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศดงักล่าว  รวมทั้งในกรณีท่ีมีการแกไ้ข

เพิ่มเติมหรือเปล่ียนแปลงขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั   

ท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่หรือแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงั ใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี  หำกข้ำพเจ้ำปฏิบัติผิดข้อบังคับ  ระเบียบ 

มติที่ประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและประกำศของสหกรณ์ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำผิดสัญญำกู้ยืมเงินฉบับนี้ 

  ขอ้  8  กรณีขา้พเจา้ผิดสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ี ใหส้หกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกูด้งักล่าวทั้งหมดคืนไดท้นัที  และใหส้หกรณ์มีสิทธิ 

น าเงินค่าหุน้ และเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยู่  หรือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์  

น ามาช าระหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินน้ีจนครบถว้น  หากเงินของขา้พเจา้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทั้งหมดนั้น ไม่สามารถจะช าระหน้ีไดท้ั้งหมด 

ใหส้หกรณ์ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   

ขอ้  9  กรณีท่ีขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์  ขา้พเจา้ตกลงจดัหาผูค้  ้าประกนั

เพื่อเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูค้ืน  และจดัท าสัญญาค ้าประกนัท่ีมีค าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนัไวห้นา้สัญญาค ้าประกนันั้น 

 ขอ้  10  หำกข้ำพเจ้ำประสงค์จะโอน ย้ำย ลำออก หรือพ้นจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะแจ้งเป็นหนังสือให้

สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรช ำระหนีสิ้นซ่ึงข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์โอนเงินสะสมค่ำหุ้น

และเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสหกรณ์ช ำระหนีเ้งินกู้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินฉบับนี้ได้ทันที  โดยไม่จ ำต้องบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบ

ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 

  หากขา้พเจา้ไม่สามารถจะจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินไดต้ามวรรคแรก  ขา้พเจา้จะท าการ

ส่งเงินเพื่อช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ขอ้  11  ขา้พเจา้ยนิยอมท าประกนัชีวิตกลุ่มหรือท าประกนัอ่ืนใดท่ีสหกรณ์จดัหาใหใ้นวงเงินท่ีสหกรณ์ก าหนด  และมอบให้

สหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์  เพื่อช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามสัญญาน้ี โดยยนิยอมช าระคา่เบ้ียประกนัในแต่ละปี  ตลอดสัญญาเงินกูท่ี้ยงัมีผล

บงัคบัอยู ่ และในวนัท าสัญญาเงินกูข้า้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัค่าเบ้ียประกนั ส าหรับปีต่อ ๆ ไป ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินได้

รายเดือนช าระคา่เบ้ียประกนัในเดือนท่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวิตครบรอบปีในแต่ละปี 

 ขอ้  12  ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั  เป็นผูรั้บโอนประโยชน์เพื่อช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์  

ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั  เป็นอนัดบัแรก  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถึงแก่ความตายในระหวา่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั  

จากเงิน ช.พ.ค. หรือเงินทุกประเภทของขา้พเจา้ท่ีทายาทจะไดรั้บ 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ในขณะท่ีขา้พเจา้แสดงเจตนาระบุใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั  รับโอนประโยชน์แทน

ขา้พเจา้และลงลายมือช่ือในหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดีและตั้งผูรั้บโอนประโยชน์น้ีดว้ยความสมคัรใจ  ไม่มีผูใ้ดชกัจูง  

แนะน า  บงัคบั  ขู่เข็ญขา้พเจา้แต่ประการใด 

  



 

ขอ้  13  กรณีท่ีขา้พเจา้ผิดนดัการส่งงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นระยะเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนดั 

การส่งงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์คิดดอกเบ้ียตามระบบโดยปรับเขา้เป็นเงินตน้  

และสหกรณ์จะระงบัสิทธิการกูใ้หม่ จนกวา่จะส่งเงินงวดช าระหน้ีตามระบบแลว้ 

ขอ้  14  กรณีท่ีขา้พเจา้ผิดสัญญากูย้มืเงินฉบบัน้ี  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้แล้ว  จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

 

 

 

         .........................................................  ผูกู้ ้

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

         .........................................................  พยาน 

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

                   เลขทะเบียน................... 

 

บันทึกเจ้ำหน้ำที่กำรเงินโรงเรียน/หน่วยงำน 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สมาชิกรายน้ี สามารถกูเ้งินสามญั 

และมีเงินเดือนคงเหลือช าระหน้ีได ้

 

ลงช่ือ............................................................... 

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

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

 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำโรงเรียน/หน่วยงำน 

  ไม่ควรอนุมัติ     เหตุผล............................................................................ 
  เห็นควรอนุมัติ  ขอรับรองวา่ถา้ใหเ้งินกูแ้ก่ผูกู้ร้ายน้ีแลว้จะหกัเงินไดร้ายเดือนส่งสหกรณ์ได ้ และผูข้อกูไ้ม่อยูร่ะหวา่งถูกสอบสวน   
                                  ทางวินยัอยา่งร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจ า 
  ผูข้อกูอ้ยูใ่นระหว่างขอยา้ยไป............................. 
  ผูข้อกูไ้ม่ขอยา้ย               

ลงช่ือ...............................................................                                                                                        

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

                                                                  ต าแหน่ง................................................................ 
หมำยเหตุ : ผู้บังคับบัญชำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำร / ผู้อ ำนวยกำรกอง / หัวหน้ำส่วนรำชกำร  หรือเทียบเท่ำขึน้ไปแล้วแต่กรณี   

                   หำกเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนต้องมีค ำส่ังรักษำรำชกำรแทนแนบเท่ำนั้น 

ค ำยินยอมของคู่สมรสผู้กู้ : ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คู่สมรสกู้เงินจำกสหกรณ์ได้ 

            ................................................... คู่สมรส 

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

            ................................................... พยาน 

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

เลขทะเบียน................... 

 

 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  

รำยกำรพจิำรณำวงเงินกู้  รำยกำรพจิำรณำยอดเงินคงเหลือ 

อตัรำเงินเดือน   เงินค่ำหุ้นรำยเดือน  

วิทยฐำนะ   เงินต้น  

รวมเงินได้รำยเดือน   ดอกเบีย้  

ทุนเรือนหุ้น   ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ     

วงเงินกู้ตำมสิทธิ   ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ     

วงเงินท่ีขอกู้   เงินเดือนคงเหลือ  

   คิดเป็นร้อยละ  

ลงช่ือ........................................................ เจา้หนา้ท่ี 
.................../.................../................... 

บันทึกกำรวินิจฉัย 

  พิจารณาโดยท่ีประชุมคณะกรรมการเงินกู ้ ในการประชุมคร้ังท่ี...........วนัท่ี…......../.........../...........   
        อนุมติัใหกู้ไ้ด.้...............................  บาท 
                                                                                                                                               ........................................................  กรรมการเงินกู ้  

  พิจารณาโดยผูจ้ดัการในกรณีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบ  วา่ดว้ย การใหเ้งินกู ้  
        เม่ือวนัท่ี............./…........../…..........  อนุมติัใหกู้ไ้ด.้...............................  บาท 

                                                                                                                                                 .......................................................  ผูจ้ดัการ     
 

เอกสำรประกอบกำรย่ืนกู้ 

1. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั (โดยผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ท่ีการเงินหน่วยงานตน้สังกดั ลงนามรับรอง) 
2. ส าเนาหนา้สมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ช่ือบญัชีผูกู้ ้
3. กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ โสด ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้น 
4. กรณีผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ สมรส 

4.1 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้น ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
4.2 ส าเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และส าเนาทะเบียนบา้น คู่สมรส ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
4.3 ส าเนาทะเบียนสมรส ดา้นหนา้และดา้นหลงั ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 

หมำยเหตุ ผูกู้ ้ผูค้  ้าประกนั และคู่สมรส สถานะ สมรส หยา่ หมา้ย ใชค้ าน าหนา้ช่ือนางสาวหรือสกุลตนเอง แนบส าเนาหนงัสือรับรองการใชน้างสาว สกุลตนเอง 
5. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ หยา่ ส าเนาใบหยา่ 
6. ผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั สถานะ หมา้ย ส าเนาใบมรณบตัร 
7. เอกสารการเปล่ียนช่ือ และนามสกลุ (ถา้มี) 

หมำยเหตุ : เอกสารประกอบการย่ืนกูส้ามญัทุกประเภทโปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ  ห้ำมใชป้ากกาลบได ้น ้ายาลบค าผดิ  
                   ยางลบขดูลบโดยเด็ดขาด  การแกไ้ขให้ใชวิ้ธีขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก ากบัเท่านั้น  ผูค้  ้าประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้
                   ห้ำมปลอมแปลงเอกสาร / ห้ำมเจาะรู / ห้ำมใชก้ระดาษ Reuse  



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 

มาตรา  42/1 

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกดั 

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

 โดยหนงัสือฉบบัน้ี  ขำ้พเจำ้...............................................................................  อำย.ุ..................... ปี 

เลขประจ ำตวัประชำชน...............................................  รับรำชกำร/ท ำงำนต ำแหน่ง........................................ 

สังกดั................................................................  ท่ีอยูปั่จจุบนั..............................  หมู่ท่ี.........  ซอย.....................
ถนน....................  ต ำบล/แขวง....................อ ำเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์....................

เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้ ำหนังสือยินยอม

ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกดั  เพื่อให้น ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหัวหนำ้หน่วยงำน

ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้ ังคับบัญชำหรือหัวหน้ ำ

หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่จ่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ให้หัก  

ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  

ทั้งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจ้ำจะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกัด            

เป็นล ำดับแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 

(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสังกดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน

หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน

รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         

ไปสังกดัมีอ ำนำจหักเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี

ขำ้พเจ้ำมีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี         

เพื่อส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วน

รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พื่อด ำเนินกำรดงักล่ำว

ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป

สังกดัใหม่ได ้ โดยให้ถือว่ำส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้

ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกวำ่ภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูกู้)้ 



 หนังสือยินยอมฉบับน้ี  ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป                             

และขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค  ำยินยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก                

ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีขำ้พเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกัด  เวน้แต่จะได้รับค ำ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร                     

จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 

ลงช่ือ............................................................. ผูใ้หค้วำมยนิยอม 

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

 

 

 

 
 

บันทึกเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกดั 

ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่สมำชิกรำยน้ี สำมำรถกูเ้งินสำมญั และมีเงินเดือนคงเหลือช ำระหน้ีได ้
 

ลงช่ือ............................................................... 

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

                                                    ต ำแหน่ง........................................................... 
 
 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกดั 
 
 

  ไม่ควรอนุมัติ     เหตุผล............................................................................ 
  เห็นควรอนุมัติ  ขอรับรองว่ำถำ้ใหเ้งินกูแ้ก่ผูกู้ร้ำยน้ีแลว้จะหกัเงินไดร้ำยเดือนส่งสหกรณ์ได ้และผูข้อกูไ้ม่            
                                   อยูร่ะหว่ำงถูกสอบสวนทำงวินยัอยำ่งร้ำยแรง หรือมีพฤติกำรณ์ซ่ึงอำจถูกออกจำกรำชกำร             
                                   หรืองำนประจ ำ 
 

ลงช่ือ...............................................................                                                                                        

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

                                                     ต ำแหน่ง........................................................... 
 

 

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

เลขทะเบียน.................... 
 

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

เลขทะเบียน.................... 
 



 

 
- ประทบัตราธนาคารออมสิน - 

*** หมายเหตุ *** สมาชิกตอ้งน าเอกสารไปตรวจสอบตรวจสอบภาระหน้ีกบัธนาคารออมสินเท่านั้น       

 

  

 

หนงัสือยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลและตรวจสอบภาระหน้ีกบัธนาคารออมสิน 

   ท าท่ี ..................................................... 

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

เรียน  ผูจ้ดัการธนาคารออมสิน สาขา ......................................... (จงัหวดัชลบุรี) 

ขา้พเจา้ .............................................................................. ต าแหน่ง ..................................... สงักดั .........................................

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ..................................................................  อาย ุ............... ปี โทรศพัท ์.......................................

มีความประสงคข์อกูสิ้นเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั ในการน้ีขา้พเจา้ยนิยอมใหธ้นาคารออมสินตรวจสอบและ/ 

หรือเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้   ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัและ/หรือขอ้มูลเก่ียวกบัสินเช่ือท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัธนาคารออมสิน

ใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั  ซ่ึงการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพื่อการใหสิ้นเช่ือ

เท่านั้นโดยขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนความยนิยอมท่ีใหไ้วแ้ต่อยา่งใด______________ 

                                                                 ลงช่ือ ................................................ ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

ลงช่ือ................................................พยาน                                                                ลงช่ือ................................................พยาน 

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

หมายเหตุ  ผูใ้หค้วามยนิยอมตอ้งติดต่อธนาคารออมสินดว้ยตนเอง  โดยแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน  

                  พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

เรียน  ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั______________________________________________________ 

             ธนาคารออมสิน  สาขา .................................................................................................  (จงัหวดัชลบุรี)  ไดต้รวจสอบ 

ขอ้มูลภาระหน้ีสินของ ........................................................................ โรงเรียน......................................................................... 

ขอเรียนวา่    (     )   ไม่มีภาระหน้ี_______________________________________________________________ 

                             (     )    มีภาระหน้ี   ขอ้มูล ณ วนัท่ี ............................... จ านวน ............ สินเช่ือ  รายละเอียด มีดงัน้ี 

                                                  สินเช่ือ1  คือ ........................... ช าระต่อเดือน.....................บาท จ านวน......................... บาท 

                                                  สินเช่ือ2  คือ ........................... ช าระต่อเดือน.....................บาท จ านวน......................... บาท 

                                                  สินเช่ือ3  คือ ........................... ช าระต่อเดือน.....................บาท จ านวน......................... บาท 

_          _               (     )     มีการปรับโครงสร้างหน้ี ณ วนัท่ี ........................................ ถึง .......................................____ 

_                                เงินงวดท่ีช าระต่อเดือน ............................... บาท ลดลงเป็น .................................... บาท___ 

_                                       ยอดหน้ีคงเหลือ ........................................... บาท_______________________________________ 

 

 

____                                                           

 

( เอกสารแนบค าขอกูสิ้นเช่ือกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ) 

 

 

 

  

ลงช่ือ ..................................................................... 

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

ผูจ้ดัการธนาคารออมสินสาขา .................................. 

                                               ........./............../.......... 


