
โครงการเงนิกู้สามญั ATM 

วธีิปฏิบัตใินการขอใช้บริการทางการเงนิผ่านเคร่ือง ATM 
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

1.  สมาชิกยืน่เอกสารขอใชบ้ริการดา้นการเงินผา่นเคร่ือง ATM ธนาคารกรุงไทย  
ณ ท่ีท าการสหกรณ์ โดยน าส่งแบบค าขอกูพ้ร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบค าขอกูต้าม แบบท่ีสหกรณ์ฯ
ก าหนด  ซ่ึงประกอบดว้ย 
  -  แบบค าขอกู้  - 
   1.  หนงัสือสัญญากูเ้งินสามญั ATM 
   2.  บนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการเงินกูส้ามญั ATM จ  านวน 2 ชุด 
   3.  หนงัสือแสดงความประสงคข์องสมาชิกสหกรณ์ตามบนัทึกขอ้ตกลง 
         การใหบ้ริการ จ านวน 2 ชุด 
   4.  หนงัสือสัญญาค ้าประกนั / ค  าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนั 
   5.  หนงัสือยนิยอมให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่าย 
  -  เอกสารประกอบ  - 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัขา้ราชการหรือบตัรประจ าตวัประชาชนหรือบตัร       
      อ่ืนท่ีทางราชการออกให้ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั อยา่งละ 1 ฉบบั 
2.  ส าเนาบตัรคู่สมรส จ านวน 1 ฉบบั ของผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั 
3.  สลิปเงินเดือนของผูกู้ ้เดือนล่าสุด ณ วนัท่ียืน่กู ้ จ  านวน 1 ฉบบั 
4.  ส าเนาหนา้สมุดบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  จ  านวน 1 ฉบบั 

  2.  หลงัจากสมาชิกยืน่ค  าขอกูแ้ลว้ จะไดรั้บเงินกูใ้นวนัถดัไป 
 

ขั้นตอนการกู้เงนิเพือ่เหตุฉุกเฉิน ATM  
  ขั้นที ่1  สอดบตัร ATM 
  ขั้นที ่2  กดรหสั ATM 4 หลกั 
  ขั้นที ่3  เลือก “บริการอ่ืนๆ” 
  ขั้นที ่4  เลือก “บริการอ่ืนๆ” 
  ขั้นที ่5  เลือก “สหกรณ์ออมทรัพย์” 
  ขั้นที ่6  เลือกรับเงินกู ้/ สอบถามยอดเงินกู ้
  ขั้นที ่7  ระบุจ านวนเงิน (ขั้นตอนน้ีเป็นการโอนเงินกูจ้ากบญัชีสหกรณ์เขา้ 
    บญัชีของสมาชิก โดยสมาชิกจะเสียค่าใชจ่้ายคร้ังละ 10 บาท) 
  ขั้นที ่8  การถอนเงินใหเ้ลือก “ถ้าต้องการ” ระบุจ านวนเงิน......./ ถอนเงิน 

**************ใช้บัตร เอทีเอม็ธนาคารกรุงไทย************** 





 
 

 
วนัท่ี………………….…….………….………… 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี   จ ากดั 

 ขา้พเจา้…………………………………..……………….เลขประจ าตวัประชาชน………..…..…….................
อาย…ุ….…ปี สมาชิกเลขท่ี…...............ต าแหน่ง…….…………….สังกดั /โรงเรียน ……………………….……..…… 
อ าเภอ………..……… จงัหวดัชลบุรี   ท่ีอยูเ่ลขท่ี…………....หมู่ท่ี....….......ซอย…................ถนน………..……..........
ต าบล……...…….………อ าเภอ………………………จงัหวดั……………………โทรศพัท/์ มือถือ…..…………….. .
มีเงินไดร้ายเดือน ๆ ละ…...………บาท  (...............................................................) 

ขอ้ 1.    มีความประสงคข์อกูเ้งินสามญั ATM  จากสหกรณ์ฯ ในวงเงิน  
จ านวน..…………..……บาท (……….…………..……….…………) มีวตัถุประสงคเ์พื่อ.............................................. 
โดยใชบุ้คคลค ้าประกนัดงัน้ี 
 

ช่ือ -  สกลุ เลขทะเบียน ต าแหน่ง เงนิได้รายเดอืน ลายมอืช่ือ 

     
     

 ขอ้ 2.  ในการรับเงินกู ้ ตามจ านวนเงินในขอ้ 1  เม่ือสหกรณ์อนุมติัวงเงินกูแ้ลว้   ขา้พเจา้ตกลงจะท ารายการ
ดว้ยบตัรATM  ผา่นระบบเคร่ืองฝาก – ถอนเงินอตัโนมติัของธนาคาร เพื่อโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ ไปเขา้
บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องขา้พเจา้ ผ่าน ธนาคารกรุงไทย จ ากดั ( มหาชน) บญัชีเลขท่ี.......…………………......…. 
สาขา..............................................................โดยมีจ านวนเงินท่ีขอโอนตามความประสงค์ของขา้พเจา้   แต่ไม่เกิน
จ านวนเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติัตามขอ้  1  และ ขา้พเจา้ยินยอมให้ถือวา่  การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีของขา้พเจา้ในวนัใดให้ถือ
เป็นหลกัฐานวา่ขา้พเจา้  ไดรั้บเงินกูเ้รียบร้อยแลว้ในวนันั้น 
 ขอ้ 3.  เม่ือสหกรณ์ ไดอ้นุมติัวงเงินกูใ้หแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ หากขา้พเจา้มีหน้ีเงินกูต้ามสัญญาเงินกูเ้ดิม คา้งช าระอยู่
กบัสหกรณ์เป็นจ านวนเท่าใดให้ถือวา่ จ  านวนหน้ีคงเหลือดงักล่าวนั้น  เป็นส่วนหน่ึงของวงเงินกูต้ามหนงัสือสัญญากู้
ฉบบัใหม่น้ี  และให้สัญญาเงินกู้ฉบบัเดิมเป็นอนัระงบัไป    และขา้พเจา้มีสิทธิท ารายการโอนเงินกู้ภายในวงเงิน
คงเหลือจากวงเงินกูท่ี้ไดรั้บอนุมติั หลงัจากหกัช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูฉ้บบัเดิมออกแลว้ 

ขอ้ 4.  ขา้พเจา้  ตกลงว่าจะช าระคืนเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย เป็นรายเดือน   เดือนละ…………….…..บาท 
(………..………………………….) จ านวน………….….งวด นบัจากวนัท่ีสหกรณ์   โอนเงินกูค้ร้ังสุดทา้ยจากบญัชี
เงินฝากของสหกรณ์  เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยข์องขา้พเจา้  และขา้พเจา้ยินยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้นอตัราท่ีสหกรณ์
ก าหนด 
   
 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี   จ ากดั 
ค าขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสามัญ ATM 

เลขท่ีรับ……………….วนัที่.............................. 
ค าขอเลขท่ี....………………………………… 
สัญญาเงินกูเ้ลขท่ี ............................................... 



 

  ไม่ท าประกนั 
  ทุนประกนัเดิม............................ 
  ท  าเพิ่ม......................................... 
 

ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ 
ปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียท่ีก าหนดไวใ้นวรรคก่อนไดต้ามเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้และ
ผูค้  ้าประกนัทราบล่วงหนา้แต่อยา่งใด 
              ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่เงินงวดช าระหน้ี (รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดช าระภายในวนั
จ่ายเงินเดือนท่ีระบุไวส้ าหรับงวดนั้น ๆ หากผดินดังวดใดงวดหน่ึง ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ปรับเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
เป็นอตัราดอกเบ้ียในระหว่างผิดนัดช าระหน้ีตามระเบียบของสหกรณ์ โดยมิตอ้งแจ้งให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหน้าแต่         
อยา่งใด 
 ขอ้ 5.   ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินเดือนของขา้พเจา้  หกั  ณ ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือน
ของขา้พเจา้  หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ และน าส่งต่อสหกรณ์ตามจ านวนเงินงวดช าระหน้ีท่ีระบุ
ไวใ้นหนงัสือสัญญากูฉ้บบัน้ี 
 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบ ขอ้บงัคบั  ระเบียบ  หลกัเกณฑ์  ประกาศ  และเง่ือนไขการให้เงินกูส้ามญั ATM  
ตลอดจนขอ้ตกลงการใชบ้ริการทางการเงิน ท่ีระบุไวด้า้นหลงัหนงัสือสัญญากูฉ้บบัน้ีแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมรับและปฏิบติั
ตาม และใหถื้อเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือสัญญากูฉ้บบัน้ี  มีผลผกูพนัขา้พเจา้โดยสมบูรณ์ทุกประการ 

ขอ้ 7.   เม่ือหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบัน้ี ครบก าหนด หากสหกรณ์หรือขา้พเจา้ มิไดบ้อกเลิกสัญญา ใหถื้อวา่ 
หนังสือสัญญากู้ฉบบัน้ี มีผลบงัคบัใช้ตลอดไป โดยมีเง่ือนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบก าหนด หรือมีการ
เปล่ียนแปลงหนงัสือสัญญากูฉ้บบัใหม่    
 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสัญญากูฉ้บบัน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ลงช่ือ……………………………..…………….ผู้กู้ 
                                    (……………………………..………………) 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 
ข้าพเจ้า…………………………………..…..ต าแหน่ง ………………สังกดั/โรงเรียน….…...............................ขอรับรองวา่ 
1. เป็นลายมือช่ือของผูข้อกูจ้ริงและไดพิ้จารณาตามท่ีรู้เห็นและตามท่ีสอบถามแลว้เป็นจริงทุกประการ 
2. ผูข้อกู ้  อยูใ่นระหวา่งขอยา้ยไป...............  ไม่ขอยา้ย  เห็นควรอนุมติั  ไม่ควรอนุมติั  เหตุผล ......................... 

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

ส าหรับเจ้าหน้าที่     -   ตรวจสอบแลว้ มีสิทธ์ิกูไ้ด ้ ..................... บาท     
                                -    ไม่มีสิทธ์ิกูเ้น่ืองจาก  ................................................................................................................................. 
 เอกสารหลกัฐานแลว้     ส าเนาบตัรประจ าตวั.....................................    ส าเนาทะเบียนบา้น    สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุด 

  ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคาร   
                                                                                         ............................................ เจา้หนา้ท่ี 

 
 



 

 
 
 

 หนังสือแสดงความประสงคข์องสมาชิกสหกรณ์ 
 ตามบนัทึกข้อตกลงการให้บริการระหว่าง บมจ.ธนาคารกรงุไทย 

 กบั สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูลบรุี   จ ากดั 
ฉบบัลงวนัท่ี  10  กนัยายน  2553 

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

 ดว้ยขา้พเจา้ .........................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน.....................................................................
ท่ีอยู่  ..... ................... ......หมู่ท่ี  ................. .. ..... ........... ......... ถนน  ............................ .......... .. .........................................
ต าบล/แขวง  ............................................... อ าเภอ /เขต............................จงัหวดั  . ................................. ............ ............ .
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ผูใ้หค้วามตกลง” 
 โดยท่ี  (ก)  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ธนาคาร” และ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สหกรณ์” ไดร่้วมกนัจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ท่ี
ได้รับอนุมติัวงเงินกู้จากสหกรณ์ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ฉบบัลงวนัท่ี  10  กันยายน  2553               
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บนัทึกขอ้ตกลงฯ”   
  (ข)  ผูใ้ห้ความตกลงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับสหกรณ์ และ/หรือได้รับ
อนุมติัวงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ผูใ้ห้ความตกลงขอแสดงความประสงค์ในการเขา้ร่วมใช้บริการทางการเงินกบัธนาคาร
ดงักล่าว และไดจ้ดัท าหนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วแ้ก่ธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   ผูใ้หค้วามตกลงขอให้ค  ารับรองและยืนยนัวา่ ผูใ้ห้ความตกลงมีฐานะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีบัญชีเงิน
ฝากกบัสหกรณ์ และ/หรือไดรั้บอนุมติัวงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร 
ตาม    (ข)  ขา้งตน้  และผูใ้ห้ความตกลงยินยอมผูกพนัตนต่อธนาคารในการท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงใน
บนัทึกขอ้ตกลงฯดงักล่าวทุกประการโดยไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีเลขท่ี  ..... ............... ............... ................. 
ช่ือบญัชี ...................................................................... บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขา .............. ............................................
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บญัชีเงินฝาก”  และจะรักษาสภาพบญัชีเงินฝากไวต้ลอดเวลาท่ีผูใ้ห้ความตกลงยงัคงมีภาระหน้ี
คา้งช าระอยูก่บัสหกรณ์ 

2. ผูใ้ห้ความตกลงขอให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ห้ความตกลง         
เพื่อช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าบริการใดๆอันเน่ืองจากการให้บริการตามบันทึกข้อตกลงฯให้แก่ธนาคาร  
รวมทั้งตกลงยนิยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงฯทุกประการ 

3. คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ถือหนังสือฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกข้อตกลงฯ   หากมีข้อความใดใน
หนงัสือฉบบัน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในบนัทึกขอ้ตกลงฯ   คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้บงัคบัและตีความตามท่ีระบุใน
บนัทึกขอ้ตกลงฯ เป็นส าคญั   

***ฉบบัน้ีเก็บไวท่ี้ธนาคารกรุงไทย*** 



 

 
 
 
หนงัสือฉบบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สัญญาต่างฝ่ายถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบัโดย

คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีโดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามประสงค์ของตน  จึงได้ลง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
 

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

 
ลงช่ือ........................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทน ลงช่ือ..........................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
         (.......................................)             (.........................................) 
 
 
 
 
 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 

  ลงช่ือ...................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
     (.................................................) 
 

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

 
 

 
 

 
 

***ฉบบัน้ีเก็บไวท่ี้ธนาคารกรุงไทย*** 



 

 
 หนังสือแสดงความประสงคข์องสมาชิกสหกรณ์ 

 ตามบนัทึกข้อตกลงการให้บริการระหว่าง บมจ.ธนาคารกรงุไทย 
 กบั สหกรณ์ออมทรพัยค์รชูลบรุี   จ ากดั 

ฉบบัลงวนัท่ี  10  กนัยายน  2553 

วนัท่ี..........เดือน ..................................พ.ศ.................... . 
  
 ดว้ยขา้พเจา้ .......................................เลขบตัรประจ าตวัประชาชน...... ....................................... ........................ .
ท่ีอยู่  ......... ................... ......หมู่ท่ี  ........... ... ................. ......... ถนน  ............................ .......... .. .........................................
ต าบล/แขวง  ............................................... อ าเภอ /เขต............................จงัหวดั  . ................................. ........................ .
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ผูใ้หค้วามตกลง” 
 โดยท่ี  (ก)  บมจ.ธนาคารกรุงไทย ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “ธนาคาร” และ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า “สหกรณ์” ไดร่้วมกนัจดัท าบนัทึกขอ้ตกลงการให้บริการทางการเงินแก่สมาชิกของสหกรณ์ท่ี
ได้รับอนุมติัวงเงินกู้จากสหกรณ์ โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร ฉบบัลงวนัท่ี  10  กันยายน  2553               
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บนัทึกขอ้ตกลงฯ”   
  (ข)  ผูใ้ห้ความตกลงเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้กับสหกรณ์ และ/หรือได้รับ
อนุมติัวงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร ตามบนัทึกขอ้ตกลงฯ ดงักล่าว 

โดยหนงัสือฉบบัน้ี ผูใ้ห้ความตกลงขอแสดงความประสงค์ในการเขา้ร่วมใช้บริการทางการเงินกบัธนาคาร
ดงักล่าว และไดจ้ดัท าหนงัสือฉบบัน้ีใหไ้วแ้ก่ธนาคาร โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.   ผูใ้หค้วามตกลงขอให้ค  ารับรองและยืนยนัวา่ ผูใ้ห้ความตกลงมีฐานะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ท่ีมีบัญชีเงิน
ฝากกบัสหกรณ์ และ/หรือไดรั้บอนุมติัวงเงินกูจ้ากสหกรณ์และมีความประสงคเ์ขา้ร่วมใชบ้ริการทางการเงินกบัธนาคาร 
ตาม    (ข)  ขา้งตน้  และผูใ้ห้ความตกลงยินยอมผูกพนัตนต่อธนาคารในการท่ีจะปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงใน
บนัทึกขอ้ตกลงฯดงักล่าวทุกประการโดยไดเ้ปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพย ์บญัชีเลขท่ี  ..... ............... ............... ................. 
ช่ือบญัชี ...................................................................... บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขา .............. ............................................
ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ “บญัชีเงินฝาก”  และจะรักษาสภาพบญัชีเงินฝากไวต้ลอดเวลาท่ีผูใ้ห้ความตกลงยงัคงมีภาระหน้ี
คา้งช าระอยูก่บัสหกรณ์ 

2. ผูใ้ห้ความตกลงขอให้ความยินยอมแก่ธนาคารในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผูใ้ห้ความตกลง         
เพื่อช าระค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าบริการใดๆอันเน่ืองจากการให้บริการตามบันทึกข้อตกลงฯให้แก่ธนาคาร  
รวมทั้งตกลงยนิยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆท่ีระบุไวใ้นบนัทึกขอ้ตกลงฯทุกประการ 

3. คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้ถือหนังสือฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของบนัทึกข้อตกลงฯ   หากมีข้อความใดใน
หนงัสือฉบบัน้ีขดัหรือแยง้กบัขอ้ความในบนัทึกขอ้ตกลงฯ   คู่สัญญาทุกฝ่ายตกลงให้บงัคบัและตีความตามท่ีระบุใน
บนัทึกขอ้ตกลงฯ เป็นส าคญั   
 

 

***ฉบบัน้ีเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั*** 



 

 
 
 
 
หนงัสือฉบบัน้ีไดจ้ดัท าข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สัญญาต่างฝ่ายถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบัโดย

คู่สัญญาทุกฝ่ายได้อ่านขอ้ความในหนงัสือฉบบัน้ีโดยตลอดแล้ว  เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามประสงค์ของตน  จึงได้ลง
ลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 

 
 

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

 
ลงช่ือ........................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทน ลงช่ือ..........................................ผู้มีอ านาจกระท าการแทน 
         (.......................................)             (.........................................) 
 
 
 
 
 

บมจ.ธนาคารกรุงไทย 
 

  ลงช่ือ...................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
     (.................................................) 
 

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

 
 
 

 
 

***ฉบบัน้ีเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั*** 



 

 
       

บันทกึข้อตกลงการใช้บริการเงินกู้สามัญ ATM 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า  ในกรณีท่ีสหกรณ์อนุมติัวงเงินกูแ้ลว้  จะด าเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีธนาคาร
ก าหนดใหถ้อนไดใ้นแต่ละวนั และจะคงเหลือเงินไวใ้นบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท  
 2.  ในการท ารายการผ่านระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัธนาคาร ผ่านบตัร ATM  ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะท ารายการ
ดว้ยรหสัลบัประจ าตวัของตนเองหากยอมให้บุคคลอ่ืน  น าบตัรไปท ารายการแทน  ยินยอมรับผิดชอบแทนในการท ารายการ
ทางการเงินท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่กรณีใดๆ  ทั้งส้ิน 
 3.  ในกรณีท่ีบตัร ATM เกิดการสูญหาย  หรือถกูบุคคลอ่ืน น าไปใชโ้ดยมิไดรั้บค ายินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการ
ตกลงจะรีบด าเนินการ แจง้อายดับตัรดงักล่าวต่อธนาคารกรุงไทยฯ  ภายใน 24 ชัว่โมง  นบัตั้งแต่ทราบเหตุ และแจง้ต่อสหกรณ์ 
นบัตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของสหกรณ์ทนัที มิฉะนั้น ตกลงยินยอมใหถื้อว่า บรรดารายการท่ีเกิดข้ึน  ในขณะเวลาดงักล่าว เป็น
การกระท าโดยตวัผูใ้ชบ้ริการเองทั้งส้ิน 
 4.   เม่ือไดรั้บเงินกู ้ หรือเงินอ่ืนใด  จากสหกรณ์ ผูใ้ชบ้ริการตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคาร        
ในนามของผูใ้ชบ้ริการ ตามเลขบญัชีท่ีระบุไวใ้นหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี  
 5.  บรรดาเอกสาร  ใชบ้ริการท ารายการเงินกูส้ามญัผ่านระบบเคร่ือง ATM ท่ีใชบ้ริการหรือบุคคลอ่ืนใด ท ารายการ
ผ่านเคร่ืองบริการฝาก–ถอนเงินอตัโนมติัโดยใชบ้ตัร ATM ยินยอมใหถื้อว่าเป็นหลกัฐาน การใชบ้ริการทางการเงิน  ระหว่าง
ผูใ้ชบ้ริการ  และสหกรณ์ได ้
 6.  ในกรณีท่ีเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม  หรือมีจ านวนเงิน         
ไม่เพียงพอกบัจ านวนเงินท่ีมีการท ารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ ผูใ้ชบ้ริการท าผิดเง่ือนไขการให้บริการตาม
ขอ้ตกลงฯและหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี  ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงบัและ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการตามรายการ
นั้นๆ ทนัที  โดยไม่ถือเป็นความบกพร่องหรือการปฏิบติัผิดสญัญาของสหกรณ์แต่อยา่งใด 
 7.  ผูใ้ช้บริการ ตกลงยินยอม  ให้ธนาคารปรับเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร         
โดยถือวา่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว แลว้  นบัจากวนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บหนงัสือแจง้จาก
ธนาคาร  หรือนบัแต่ไดมี้การปิดประกาศของสหกรณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
 8.  ผูใ้ชบ้ริการ ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ และ/หรือค่าใชจ่้าย และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบชดใชใ้ห้แก่ธนาคารตามบนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการ  จากบญัชีเงินฝากสมาชิกท่ีมีอยู่กบั
ธนาคาร เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวไดท้นัที  ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  
 9. บนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการเงินกูส้ามญั ATM ฉบบัน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง ของขอ้ตกลงฯและหนงัสือสัญญากูเ้งิน 
หากมีขอ้ความใดในบนัทึกฉบบัน้ี ขดัแยง้กบัขอ้ความตามหนงัสือสญัญากูเ้งิน  ใหตี้ความตามขอ้ตกลงและหนงัสือสัญญากูเ้งิน
ฉบบัน้ี 
 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสญัญากูน้ี้แลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
 
                          ลงช่ือ ............................................................. ผู้ใช้บริการ                
                    (.........................................................) 

 

***ฉบบัน้ีเก็บไวท่ี้ธนาคารกรุงไทย*** 



 

 
 

บันทกึข้อตกลงการใช้บริการเงินกู้สามัญ ATM 

 1.  ผูใ้ชบ้ริการตกลงว่า  ในกรณีท่ีสหกรณ์อนุมติัวงเงินกูแ้ลว้  จะด าเนินการถอนเงินสูงสุดไม่เกินจ านวนท่ีธนาคาร
ก าหนดใหถ้อนไดใ้นแต่ละวนั และจะคงเหลือเงินไวใ้นบญัชีไม่นอ้ยกวา่ 100 บาท  
 2.  ในการท ารายการผ่านระบบเคร่ืองฝาก-ถอนเงินอตัโนมติัธนาคาร ผ่านบตัรATM   ผูใ้ชบ้ริการตกลงจะท ารายการ
ดว้ยรหสัลบัประจ าตวัของตนเองหากยอมให้บุคคลอ่ืน  น าบตัรไปท ารายการแทน  ยินยอมรับผิดชอบแทนในการท ารายการ
ทางการเงินท่ีเกิดข้ึน ไม่วา่กรณีใดๆ  ทั้งส้ิน 
 3.  ในกรณีท่ีบตัร ATM  เกิดการสูญหาย  หรือถกูบุคคลอ่ืน น าไปใชโ้ดยมิไดรั้บค ายินยอมจากผูใ้ชบ้ริการ  ผูใ้ชบ้ริการ
ตกลงจะรีบด าเนินการ แจง้อายดับตัรดงักล่าวต่อธนาคารกรุงไทยฯ  ภายใน 24 ชัว่โมง  นบัตั้งแต่ทราบเหตุ และแจง้ต่อสหกรณ์ 
นบัตั้งแต่เวลาเร่ิมท าการของสหกรณ์ทนัที มิฉะนั้น ตกลงยินยอมใหถื้อว่า บรรดารายการท่ีเกิดข้ึน  ในขณะเวลาดงักล่าว เป็น
การกระท าโดยตวัผูใ้ชบ้ริการเองทั้งส้ิน 
 4.   เม่ือไดรั้บเงินกู ้ หรือเงินอ่ืนใด  จากสหกรณ์ ผูใ้ชบ้ริการตกลงให้สหกรณ์ โอนเงินดงักล่าวเขา้บญัชีธนาคาร        
ในนามของผูใ้ชบ้ริการ ตามเลขบญัชีท่ีระบุไวใ้นหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี  
 5.  บรรดาเอกสาร  ใชบ้ริการท ารายการเงินกูส้ามญัผ่านระบบเคร่ือง ATM ท่ีใชบ้ริการหรือบุคคลอ่ืนใด ท ารายการ
ผ่านเคร่ืองบริการฝาก–ถอนเงินอตัโนมติัโดยใชบ้ตัรATM ยินยอมใหถื้อว่าเป็นหลกัฐาน การใชบ้ริการทางการเงิน  ระหว่าง
ผูใ้ชบ้ริการและสหกรณ์ได ้
 6.  ในกรณีท่ีเลขท่ีบญัชีเงินฝากธนาคารของผูใ้ชบ้ริการไดเ้ปล่ียนแปลงไปไม่ว่าดว้ยเหตุใดก็ตาม  หรือมีจ านวนเงิน  
ไม่เพียงพอกบัจ านวนเงินท่ีมีการท ารายการเบิกถอนเงินฝาก หรือ โอนเงิน หรือ ผูใ้ชบ้ริการท าผิดเง่ือนไขการให้บริการตาม
ขอ้ตกลงฯและหนงัสือสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี  ผูใ้ชบ้ริการตกลงยินยอมใหธ้นาคารระงบัและ/หรือยกเลิกการใหบ้ริการตามรายการ
นั้นๆ ทนัที  โดยไม่ถือเป็นความบกพร่องหรือการปฏิบติัผิดสญัญาของสหกรณ์แต่อยา่งใด 
 7.  ผูใ้ช้บริการ ตกลงยินยอมให้ธนาคารปรับเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร             
โดยถือวา่ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บทราบการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว แลว้  นบัจากวนัท่ีสหกรณ์ไดรั้บหนงัสือแจง้จาก
ธนาคาร  หรือนบัแต่ไดมี้การปิดประกาศของสหกรณ์เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงอตัราค่าธรรมเนียมดงักล่าว 
 8.  ผูใ้ชบ้ริการ ตกลงยินยอมใหธ้นาคารหกัเงินค่าธรรมเนียมการใชบ้ริการ และ/หรือค่าใชจ่้าย และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ ท่ีผูใ้ชบ้ริการตอ้งรับผิดชอบชดใชใ้ห้แก่ธนาคารตามบนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการ  จากบญัชีเงินฝากสมาชิกท่ีมีอยู่กบั
ธนาคาร เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวไดท้นัที  ตามท่ีธนาคารเห็นสมควร  
 9. บนัทึกขอ้ตกลงการใชบ้ริการเงินกูส้ามญั ATM ฉบบัน้ีใหถื้อเป็นส่วนหน่ึง ของขอ้ตกลงฯและหนงัสือสัญญากูเ้งิน 
หากมีขอ้ความใดในบนัทึกฉบบัน้ี ขดัแยง้กบัขอ้ความตามหนงัสือสญัญากูเ้งิน  ใหตี้ความตามขอ้ตกลงและหนงัสือสัญญากูเ้งิน
ฉบบัน้ี 
 ขา้พเจา้ไดรั้บทราบและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสญัญากูน้ี้แลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

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

 

***ฉบบัน้ีเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั*** 



 

ค ายนิยอมของคู่สมรสผู้กู้ 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูกู้มี้คู่สมรส) 

เขียนท่ี………………………………………. 
 วนัท่ี……………………………………………………... 
 ขา้พเจา้นาย,  นาง………..………………..………………………………………………………         

เป็นสามีหรือภรรยาของนาย,  นาง………………………………………………………...……………………….. 
ไดย้นิยอมใหน้าย,  นาง…………………………………………………………...…………………กูเ้งินสามญั ATM 
ต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั 

     …………………………………………ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

ขอรับรองวา่.................................................................................................เป็นโสดจริง 
 

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

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

 

 
ส าหรับสมาชิกที่ต้องการให้สหกรณ์ฯ  โอนเงนิเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ 

โปรดระบุข้อความดงัต่อไปนี ้
 

 ช่ือบญัชี...................................................................................... 

 เลขท่ีบญัชี.................................................................................. 

 ธนาคาร...................................................................................... 

 สาขา.......................................................................................... 

หมายเหตุ การโอนเงินเข้าบัญชีสมาชิกต้องลงลายมอืช่ือในสัญญาให้ครบถ้วนก่อน  สหกรณ์ฯจงึจะด าเนินการ 
 โอนเงินเข้าบัญชีให้ในภายหลงั 

 
 



 

 
 

 

                                ค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกนั 
 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี   จ ากดั  /   ผู้ค า้ประกนั   ทุกท่าน 

        ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค ้าประกนั ผูค้  ้าประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัให้

เขา้ใจโดยชดัเจน   หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ  ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะท าสัญญาค ้าประกนั 
         การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนั ให้ (ผูกู้)้   นาย  นาง  นางสาว 
……………................................................……… เพื่อค ้าประกนัหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินเลขท่ี ……………….…
ลงวนัท่ี……..……..เดือน…………………………พ.ศ.…………..… ระหวา่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ากดั  
(ผูใ้หกู้)้   กบั  นาย    นาง   นางสาว  ………………………………..……………..……………..(ผูกู้)้   
ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผดิชอบต่อผูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญั  ดงัน้ี 

1. ผูค้  ้าประกนั  จะตอ้งรับผดิชอบอยา่งจ ากดั ตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้มืเงิน 
2. ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบต่อผูใ้หกู้ภ้ายในวงเงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระกบัผูใ้หกู้ต้ามสัญญากูย้มืเงินและ

อาจตอ้งรับผดิชอบชดใชด้อกเบ้ียหรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆอีกดว้ย 
3. ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากูย้มืเงินและเงินกูเ้พิ่มเติมท่ีจะมีข้ึนต่อไป 
4. ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดชอบร่วมกบัผูกู้ ้
5. เม่ือผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีทั้งหมดท่ีผูกู้ค้า้งช าระ 

โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ  าเป็นตอ้งเรียกร้องหรือบงัคบัเอาจากผูกู้ก่้อน 
6. เป็นสัญญาค ้าประกนัต่อเน่ืองกนัไปไม่จ  ากดัเวลา ผูค้  ้าประกนัไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได ้
7. ผูค้  ้าประกนัไม่หลุดพน้จากความรับผดิชอบแมผู้ใ้หกู้ย้อมผอ่นเวลาใหแ้ก่ผูกู้ ้

นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ผูค้  ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้น 
สัญญาค ้าประกนั 

สหกรณ์ฯ ไดเ้ตือน และ ผูค้  ้าประกนั ไดรั้บทราบค าเตือนแลว้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

                     (ลงช่ือ) ……………………………………………………….. ผูค้  ้าประกนั 
                                  (………………………………………………………) 

                     (ลงช่ือ) ……………………………………………………….. ผูค้  ้าประกนั 
                                  (………………………………………………………) 

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



 
 
 
 
 

 วันที่………………………………………..… 
 ทะเบียนค ้ำที่…………………/……………… 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………...…….………เกิดวันที่…………………………อำยุ…….….ปี  
เลขหมำยประจ้ำตัวบัตรประชำชน                                                                            
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ้ำกัด เลขทะเบียนที่……….... รับรำชกำรหรือท้ำงำนประจ้ำในต้ำแหน่ง………….… 
สังกัด…………………………..……อ้ำเภอ…...…………… ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่………...........หมู่ที่……...........… 
ถนน……….……..………ต้ำบล…………....…...……..อ้ำเภอ…..……...…….……จังหวัด……………………..…… 
โทรศัพท์ บ้ำน....................................  มือถือ...........................................  E – Mail : ………………………………….. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี จะเรียกว่ำ “ผู้ค ้ำประกัน”  ขอท้ำหนังสือสัญญำค ้ำประกันฉบับนี ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี  จ้ำกัด  ซึ่งต่อไปในหนังสือนี จะเรียกว่ำ “สหกรณ”์  เป็นหลักฐำนส้ำคัญว่ำดังต่อไปนี  
 ข้อ  ๑ .  ตำมที่…………………………………………………………………....  สมำชิกสหกรณ์ซึ่ งต่อไป
หนังสือนี จะเรียกว่ำ  “ผู้กู้”  ได้ขอกู้เงินจำกสหกรณ์ตำมค้ำขอกู้เงินและสัญญำกู้เงินสำมัญ ATM  ที่…….… /255........     
ลงวันที…่……………………  เพื่อน้ำไปใช้ในกำร.................................................................…………...…..………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจำกสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ้ำนวนเงิน............................................... บำท 
(.....................................................................)  อัตรำดอกเบี ยตำมที่สหกรณ์ฯ ก้ำหนด  ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว               
ผู้ค ้ำประกันยอมเข้ำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของผู้กู้โดยขอสัญญำว่ำ  ถ้ำผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู้  และเรียกให้ผู้กู้ ช้ำระหนี หรือมีกรณีอ่ืนใด  อันกระท้ำให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช้ำระหนี ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวแล้วก็ดี  ผู้ค ้ำประกันยอมรับผิดช้ำระเงินต้นที่ผู้กู้ค้ำงช้ำระแก่สหกรณ์  
รวมทั งดอกเบี ย ค่ำสินไหมทดแทน  ซึ่งลูกหนี ค้ำงช้ำระตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี รำยนี                
และค่ำเสียหำยใด ๆ ทั งสิ น  ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำว  จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช้ำระหนี โดยสิ นเชิงครบถ้วน 
 ข้อ  ๒.  กำรค ้ำประกันหนี เงินกู้ดังกล่ำวนี ย่อมผูกพันผู้ค ้ำประกันอย่ำงสมบูรณ์  ทั งนี ผู้ค ้ำประกันขอยืนยันว่ำ ผู้กู้ไม่
เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ และเข้ำท้ำสัญญำที่กล่ำวแล้วด้วยควำมส้ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ 
 ข้อ  ๓.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช้ำระหนี ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว  และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำย  
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในพระรำชอำณำเขต  โดยผู้กู้ไปจำกถิ่นที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล้ำเนำโดยมิ
แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค ้ำประกันช้ำระหนี ตำมสัญญำกู้นั นได้ทันที 
 ข้อ  ๔.  ผู้ค ้ำประกันสัญญำว่ำ  ถ้ำผู ้ค ้ำประกันย้ำยต้ำบลที่อยู ่จำกภูมิล้ำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำนี            
ผู้ค ้ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที  มิฉะนั น ผู้ค ้ำประกันจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่สหกรณ์
ได้รับเป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย  
 ข้อ  ๕.  หำกผู้ค ้ำประกันพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ค ้ำประกันยังคง
ผูกพันต่อหนี ค้ำงผู้ค้ำงช้ำระแก่สหกรณ์ไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช้ำระหนี โดยสิ นเชิงครบถ้วน 
 

หนังสือกู้ที่………..……/…………จ ำนวนเงินกู้……..…………….…บำท 

ชื่อผู้กู้………………………………………………………………………… 



 

 ข้อ  ๖.  ในกำรช้ำระหนี แทนผู้กู้นั น  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงใน
สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ผู้ค ้ำประกันปฏิบัติหน้ำที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่นใด   
ที่ถึงก้ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค ้ำประกันนั น  เพื่อช้ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ้ำนวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี หรือภำระผูกพันนั นจะระงับสิ นไป  โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค ้ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม  
 ข้อ  ๗.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำกหรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ค ้ำประกันจะได้รับจำก
สหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตที่ผู้ค ้ำประกันตกลงไว้กับผู้เอำประกัน  
ให้สหกรณ์น้ำไปหักช้ำระหนี ตำมสัญญำค ้ำประกันนี ได้ 
 ข้อ  ๘.  ในกรณีที่ผู้ค ้ำประกันท้ำหนังสือตั งผู้รับโอนประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดจำก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐำน เมื่อผู้ค ้ำประกันถึงแก่ควำมตำยนั น ไม่ว่ำจะได้ตั งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำก
ที่ผู้ค ้ำประกันจะท้ำสัญญำค ้ำประกันฉบับนี   ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมสัญญำค ้ำประกันฉบับนี แต่ประกำรใด  
โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช้ำระหนี ตำมสัญญำนี ให้ครบถ้วนก่อน 
 ผู้ค ้ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสือนั นตลอดแล้ว  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี                     
ที่ระบุข้ำงต้น 

…………………………………………..ผู้ค ้ำประกัน 
(………………………………………....) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจ้ำตัวและลำยมือชื่อผู้ค ้ำประกัน  และเห็นว่ำหนังสือค ้ำประกันนี ได้ท้ำขึ นโดยถูกต้องแล้ว 

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

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้  ำประกันมคีู่สมรส) 

       เขียนที่……………………………………. 
      วันที่……………..……………………….. 

 ข้ำพเจ้ำนำย / นำง…………………………………………………………………………………..….. 
เป็นสำมี / ภรรยำของผู้ค  ำประกัน ได้ยินยอมให้  นำย /  นำง…………………………………………………… 
เป็นผู้ค  ำประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด  ตำมหนังสือค  ำประกันข้ำงต้นนี  

     …………………………………………..ผู้ให้ควำมยินยอม 

     …………………………………………..ผู้ค  ำประกัน 
     (………………………………………....) 

ขอรับรองว่ำ........................................เป็นโสดจริง 
 ลงชื่อ................................................ผู้ค  ำประกัน 

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



 
 
 
 
 

 วันที่………………………………………..… 
 ทะเบียนค ้ำที่…………………/……………… 
 ข้ำพเจ้ำ…………………………………………...…….………เกิดวันที่…………………………อำยุ…….….ปี  
เลขหมำยประจ้ำตัวบัตรประชำชน                                                                            
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ้ำกัด เลขทะเบียนที่……….... รับรำชกำรหรือท้ำงำนประจ้ำในต้ำแหน่ง………….… 
สังกัด…………………………..……อ้ำเภอ…...…………… ที่อยู่ปัจจุบันบ้ำนเลขที่………...........หมู่ที่……...........… 
ถนน……….……..………ต้ำบล…………....…...……..อ้ำเภอ…..……...…….……จังหวัด……………………..…… 
โทรศัพท์ บ้ำน....................................  มือถือ...........................................  E – Mail : ………………………………….. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือนี จะเรียกว่ำ “ผู้ค ้ำประกัน”  ขอท้ำหนังสือสัญญำค ้ำประกันฉบับนี ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ชลบุรี  จ้ำกัด  ซึ่งต่อไปในหนังสือนี จะเรียกว่ำ “สหกรณ”์  เป็นหลักฐำนส้ำคัญว่ำดังต่อไปนี  
 ข้อ  ๑ .  ตำมที่…………………………………………………………………....  สมำชิกสหกรณ์ซึ่ งต่อไป
หนังสือนี จะเรียกว่ำ  “ผู้กู้”  ได้ขอกู้เงินจำกสหกรณ์ตำมค้ำขอกู้เงินและสัญญำกู้เงินสำมัญ ATM  ที่…….… /255........     
ลงวันที…่……………………  เพื่อน้ำไปใช้ในกำร.................................................................…………...…..………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………..… 
และสหกรณ์ได้ยอมให้ผู้กู้กู้เงินจำกสหกรณ์ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ้ำนวนเงิน............................................... บำท 
(.....................................................................)  อัตรำดอกเบี ยตำมที่สหกรณ์ฯ ก้ำหนด  ซึ่งผู้กู้ได้รับเงินไปครบถ้วนแล้ว               
ผู้ค ้ำประกันยอมเข้ำค ้ำประกันกำรช้ำระหนี ของผู้กู้โดยขอสัญญำว่ำ  ถ้ำผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงินให้แก่สหกรณ์หรือผู้กู้ผิด
สัญญำข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู้  และเรียกให้ผู้กู้ ช้ำระหนี หรือมีกรณีอ่ืนใด  อันกระท้ำให้
ผู้ให้กู้ไม่ได้รับช้ำระหนี ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวแล้วก็ดี  ผู้ค ้ำประกันยอมรับผิดช้ำระเงินต้นที่ผู้กู้ค้ำงช้ำระแก่สหกรณ์  
รวมทั งดอกเบี ย ค่ำสินไหมทดแทน  ซึ่งลูกหนี ค้ำงช้ำระตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี รำยนี                
และค่ำเสียหำยใด ๆ ทั งสิ น  ตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำว  จนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช้ำระหนี โดยสิ นเชิงครบถ้วน 
 ข้อ  ๒.  กำรค ้ำประกันหนี เงินกู้ดังกล่ำวนี ย่อมผูกพันผู้ค ้ำประกันอย่ำงสมบูรณ์  ทั งนี ผู้ค ้ำประกันขอยืนยันว่ำ ผู้กู้ไม่
เป็นบุคคลไร้ควำมสำมำรถ และเข้ำท้ำสัญญำที่กล่ำวแล้วด้วยควำมส้ำคัญผิดอย่ำงใด ๆ 
 ข้อ  ๓.  ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดไม่ช้ำระหนี ตำมสัญญำกู้ดังกล่ำวแล้ว  และผู้กู้จะถูกศำลพิพำกษำให้เป็นคนล้มละลำย  
หรือไม่ปรำกฏว่ำผู้กู้ไปอยู่แห่งใดในพระรำชอำณำเขต  โดยผู้กู้ไปจำกถิ่นที่อยู่ หรือหำตัวไม่พบ หรือย้ำยภูมิล้ำเนำโดยมิ
แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ ให้สหกรณ์เรียกให้ผู้ค ้ำประกันช้ำระหนี ตำมสัญญำกู้นั นได้ทันที 
 ข้อ  ๔.  ผู้ค ้ำประกันสัญญำว่ำ  ถ้ำผู ้ค ้ำประกันย้ำยต้ำบลที่อยู ่จำกภูมิล้ำเนำดังกล่ำวข้ำงต้นในสัญญำนี            
ผู้ค ้ำประกันมีหน้ำที่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบโดยทันที  มิฉะนั น ผู้ค ้ำประกันจะต้องรับผิดในควำมเสียหำยที่สหกรณ์
ได้รับเป็นพฤติกำรณ์พิเศษอีกโสดหนึ่งด้วย  
 ข้อ  ๕.  หำกผู้ค ้ำประกันพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพของสหกรณ์ไม่ว่ำด้วยเหตุใดก็ตำม ผู้ค ้ำประกันยังคง
ผูกพันต่อหนี ค้ำงผู้ค้ำงช้ำระแก่สหกรณ์ไปจนกว่ำสหกรณ์จะได้รับช้ำระหนี โดยสิ นเชิงครบถ้วน 
 

หนังสือกู้ที่………..……/…………จ ำนวนเงินกู้……..…………….…บำท 

ชื่อผู้กู้………………………………………………………………………… 



 

 ข้อ  ๖.  ในกำรช้ำระหนี แทนผู้กู้นั น  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำในหน่วยงำนของรัฐ หรือนำยจ้ำงใน
สถำนประกอบกำร หรือหน่วยงำนอื่นใดที่ผู้ค ้ำประกันปฏิบัติหน้ำที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำงหรือเงินอื่นใด   
ที่ถึงก้ำหนดจ่ำยแก่ผู้ค ้ำประกันนั น  เพื่อช้ำระหนี หรือภำระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตำมจ้ำนวนที่
สหกรณ์แจ้งไป จนกว่ำหนี หรือภำระผูกพันนั นจะระงับสิ นไป  โดยให้หักเงินดังกล่ำวและส่งเงินที่หักไว้นั น
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน 
 กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค ้ำประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอม  
 ข้อ  ๗.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำกหรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ค ้ำประกันจะได้รับจำก
สหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกกำรประกันชีวิตที่ผู้ค ้ำประกันตกลงไว้กับผู้เอำประกัน  
ให้สหกรณ์น้ำไปหักช้ำระหนี ตำมสัญญำค ้ำประกันนี ได้ 
 ข้อ  ๘.  ในกรณีที่ผู้ค ้ำประกันท้ำหนังสือตั งผู้รับโอนประโยชน์ต่ำง ๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินฝำก หรือเงินอ่ืนใดจำก
สหกรณ์ไว้เป็นหลักฐำน เมื่อผู้ค ้ำประกันถึงแก่ควำมตำยนั น ไม่ว่ำจะได้ตั งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรือหลังจำก
ที่ผู้ค ้ำประกันจะท้ำสัญญำค ้ำประกันฉบับนี   ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมสัญญำค ้ำประกันฉบับนี แต่ประกำรใด  
โดยให้ผู้รับโอนประโยชน์ช้ำระหนี ตำมสัญญำนี ให้ครบถ้วนก่อน 
 ผู้ค ้ำประกันได้เข้ำใจข้อควำมในหนังสือนั นตลอดแล้ว  จึงลงลำยมือชื่อไว้ต่อหน้ำพยำน ณ วัน เดือน ปี                     
ที่ระบุข้ำงต้น 

…………………………………………..ผู้ค ้ำประกัน 
(………………………………………....) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
รับรองว่ำได้ตรวจบัตรประจ้ำตัวและลำยมือชื่อผู้ค ้ำประกัน  และเห็นว่ำหนังสือค ้ำประกันนี ได้ท้ำขึ นโดยถูกต้องแล้ว 

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

ค ำยนิยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพำะกรณีที่ผูค้  ำประกันมคีู่สมรส) 

       เขียนที่……………………………………. 
      วันที่……………..……………………….. 

 ข้ำพเจ้ำนำย / นำง…………………………………………………………………………………..….. 
เป็นสำมี / ภรรยำของผู้ค  ำประกัน ได้ยินยอมให้  นำย /  นำง…………………………………………………… 
เป็นผู้ค  ำประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด  ตำมหนังสือค  ำประกันข้ำงต้นนี  

     …………………………………………..ผู้ให้ควำมยินยอม 

     …………………………………………..ผู้ค  ำประกัน 
     (………………………………………....) 

ขอรับรองว่ำ........................................เป็นโสดจริง 
 ลงชื่อ................................................ผู้ค  ำประกัน 

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



 

 

หนังสือยนิยอมให้หักเงนิเดอืน ณ ทีจ่่าย               
   ท่ีท  างาน……………………………………. 

   เขียนท่ี ………………………………………………….. 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี เขต............/ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้(ผูกู้)้  นาย   นาง   นางสาว …………………………….…………….…….สมาชิกเลข ทะเบียน……………สังกดั/
โรงเรียน………………………………….………อ าเภอ…………………..………..จงัหวดัชลบุรี  ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั 
ตามสัญญาท่ี………..….ลงวนัท่ี …………………….จ านวนเงินกู ้ …………..…….. บาท ยินยอมให้หัวหน้าการเงินหรือผูมี้หน้าท่ีจ่ายเงินเดือน
ของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั เพ่ือช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูไ้ม่ว่าจะ
เป็นหน้ีตน้เงิน ดอกเบ้ีย   ค่าอุปกรณ์แห่งหน้ี และ ค่าเสียหายตามท่ีปรากฏในสัญญาเงินกูไ้ดจ้นเต็มจ านวน ทั้งน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ผู ้
ยนิยอมทราบล่วงหนา้ก่อนและในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยนิยอมใหห้วัหนา้การเงินหรือผูมี้หนา้ท่ีจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้
สังกดัใหม่หกัเงิน หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่  เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวใหส้หกรณ์ต่อไปจนครบตามสัญญา 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้   นาย  นาง   นางสาว ………………..…….………………………ผู้ค า้ประกนั ไดค้  ้าประกนัการกูเ้งินของ 
  นาย   นาง  นางสาว ….………..……………..………………… ผู้กู้ตามสัญญาค ้าประกนัลงวนัท่ี…………….……………. ยินยอมให้
หวัหนา้งานการเงินของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือน หรือ เงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัเพ่ือช าระหน้ีแทน
ผูกู้ ้ ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีตามขอ้1.ให้แก่สหกรณ์ฯและในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยินยอมให้หัวหน้างานการเงินของหน่วยงานท่ี
ขา้พเจา้สังกดัใหม่ หกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่ เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวใหส้หกรณ์ฯ ต่อไป 
 อน่ึง หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือนฉบบัน้ี ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนจนกว่าจะชดใชเ้งินกูจ้นเสร็จส้ิน หรือไดรั้บความยนิยอมจากสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั ก่อน 
(ลงช่ือ) ……………………………..….….….ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้กู้)      (ลงช่ือ) …….…….…..……..………….ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้ค า้ประกนั) 
              (………..……….….…………..…....)                                               (………..……….……..…....…....)         

        (ลงช่ือ)………………..…….…………………...พยาน 
                                                                      (…...........................................................) 
     หนังสือรับรองการหักเงินเดอืน  ณ   ที่จ่าย 
เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ากดั  

ดว้ยตามท่ี   นาย    นาง   นางสาว ………………..………………..………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี …………… 
ไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินสามญั/พิเศษ/ ฉฉ. / สวสัดิการ ตามสัญญาท่ี…………….ลงวนัที่……………….จ านวนเงิน…………………………..บาท
(…………………………………………….)  สัญญาส่งงวดช าระหน้ี………….งวด ตน้เงินเดือนละ……………………..บาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูกู้เ้ป็นผูมี้ความสามารถในการส่งช าระหน้ีและยนิดีท่ีจะหกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดของผูกู้เ้พ่ือช าระหน้ีเงินกูต่้อสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั เป็นรายแรกจนครบตามสัญญา 
 
(ลงช่ือ) ………………………………….ผูรั้บรอง                         (ลงช่ือ) ………………..………………….ผูรั้บรอง 
         (………………………..……….)                                     (……………………………..…….) 
       หวัหนา้งานการเงิน /โรงเรียน/หน่วยงาน                               ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กรณสีมาชิกปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา / หน่วยงาน   

   ขา้พเจา้   นาย    นาง   นางสาว ………………..……………………………………………………………………… 
ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ และจะใหผู้มี้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ห้กัเงินช าระหน้ีเป็นงวดรายเดือน พร้อมดอกเบ้ีย 
ส่งใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน จนกวา่จะครบตามสัญญา 

                                          (ลงช่ือ) …………………………………….ผูรั้บรอง 
                                                                                              (………………..………………….) 

                                                          ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ..... / ผูอ้  านวยการ 



 

 

หนังสือยนิยอมให้หักเงนิเดอืน ณ ทีจ่่าย               
   ท่ีท  างาน……………………………………. 

   เขียนท่ี ………………………………………………….. 
 

เรียน   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาชลบุรี เขต............/ ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้(ผูกู้)้  นาย   นาง   นางสาว …………………………….…………….…….สมาชิกเลข ทะเบียน……………สังกดั/
โรงเรียน………………………………….………อ าเภอ…………………..………..จงัหวดัชลบุรี  ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั 
ตามสัญญาท่ี………..….ลงวนัท่ี …………………….จ านวนเงินกู ้ …………..…….. บาท ยินยอมให้หัวหน้าการเงินหรือผูมี้หน้าท่ีจ่ายเงินเดือน
ของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั เพ่ือช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูไ้ม่ว่าจะ
เป็นหน้ีตน้เงิน ดอกเบ้ีย   ค่าอุปกรณ์แห่งหน้ี และ ค่าเสียหายตามท่ีปรากฏในสัญญาเงินกูไ้ดจ้นเต็มจ านวน ทั้งน้ีโดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ผู ้
ยนิยอมทราบล่วงหนา้ก่อนและในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยนิยอมใหห้วัหนา้การเงินหรือผูมี้หนา้ท่ีจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้
สังกดัใหม่หกัเงิน หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่  เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวใหส้หกรณ์ต่อไปจนครบตามสัญญา 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้   นาย  นาง   นางสาว ………………..…….………………………ผู้ค า้ประกนั ไดค้  ้าประกนัการกูเ้งินของ 
  นาย   นาง  นางสาว ….………..……………..………………… ผู้กู้ตามสัญญาค ้าประกนัลงวนัท่ี…………….……………. ยินยอมให้
หวัหนา้งานการเงินของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือน หรือ เงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัเพ่ือช าระหน้ีแทน
ผูกู้ ้ ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีตามขอ้1.ให้แก่สหกรณ์ฯและในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยินยอมให้หัวหน้างานการเงินของหน่วยงานท่ี
ขา้พเจา้สังกดัใหม่ หกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่ เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวใหส้หกรณ์ฯ ต่อไป 
 อน่ึง หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือนฉบบัน้ี ขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนจนกว่าจะชดใชเ้งินกูจ้นเสร็จส้ิน หรือไดรั้บความยนิยอมจากสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั ก่อน 
(ลงช่ือ) ……………………………..….….….ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้กู้)      (ลงช่ือ) …….…….…..……..………….ผู้ให้ค ายินยอม(ผู้ค า้ประกนั) 
              (………..……….….…………..…....)                                               (………..……….……..…....…....)         

        (ลงช่ือ)………………..…….…………………...พยาน 
                                                                      (…...........................................................) 
     หนังสือรับรองการหักเงินเดอืน  ณ   ที่จ่าย 
เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี  จ ากดั  

ดว้ยตามท่ี   นาย    นาง   นางสาว ………………..………………..………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี …………… 
ไดรั้บอนุมติัใหกู้เ้งินสามญั/พิเศษ/ ฉฉ. / สวสัดิการ ตามสัญญาท่ี…………….ลงวนัที่……………….จ านวนเงิน…………………………..บาท
(…………………………………………….)  สัญญาส่งงวดช าระหน้ี………….งวด ตน้เงินเดือนละ……………………..บาท พร้อมดอกเบ้ีย 
ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ผูกู้เ้ป็นผูมี้ความสามารถในการส่งช าระหน้ีและยนิดีท่ีจะหกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดของผูกู้เ้พ่ือช าระหน้ีเงินกูต่้อสหกรณ์
ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ ากดั เป็นรายแรกจนครบตามสัญญา 
 
(ลงช่ือ) ………………………………….ผูรั้บรอง                         (ลงช่ือ) ………………..………………….ผูรั้บรอง 
         (………………………..……….)                                     (……………………………..…….) 
       หวัหนา้งานการเงิน /โรงเรียน/หน่วยงาน                               ผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

กรณสีมาชิกปฏิบัติงานในส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา / หน่วยงาน   

   ขา้พเจา้   นาย    นาง   นางสาว ………………..……………………………………………………………………… 
ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ และจะใหผู้มี้หนา้ท่ีจ่ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ห้กัเงินช าระหน้ีเป็นงวดรายเดือน พร้อมดอกเบ้ีย 
ส่งใหแ้ก่สหกรณ์ฯ เป็นประจ าทุกเดือน จนกวา่จะครบตามสัญญา 

                                          (ลงช่ือ) …………………………………….ผูรั้บรอง 
                                                                                              (………………..………………….) 

                                                          ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี  เขต ..... / ผูอ้  านวยการ 



นางสาวศิริรัตน ธรรมพิทักษพงษ



 

 

 

 

 

(รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ  กรอกเอง) 
 

   รายการพจิารณาวงเงินกู้           รายการพจิารณายอดเงินคงเหลอื 
 

เงินได้รายเดือน   เงินค่าหุ้นรายเดือน  

เงินค่าหุ้น  เงินต้น  

วงเงินกู้ตามสิทธิ  ดอกเบีย้  

วงเงินทีข่อกู้  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     

  ไม่ท ำประกนั 
  ทุนประกนัเดิม............................ 
  ท  ำเพิ่ม......................................... 

 

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ     

เงินเดือนคงเหลอื  

คิดเป็นร้อยละ  
 

หมำยเหตุ   (๑)   เคยผดินดักำรส่งเงินงวดช ำระหน้ี หรือขำดส่งเงินค่ำหุน้รำยเดือนหรือไม่           เคย             ไม่เคย 

  (๒)  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ……………………………………………………………………………………… 
 

……….………………………………เจำ้หนำ้ท่ี 

          ………../…………………/………… 
 



หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อืน่จากทางราชการ/หน่วยงาน(ส าหรับผู้กู้) 

ท่ีท ำงำน ........................................................ 
....................................................................... 

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

เรียน หน่วยงานต้นสังกดั ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................................................... 

  ขำ้พเจำ้ (ผูกู้)้ .................................................................... ต  ำแหน่ง ................................................ 
สังกดั ............................................................. ต  ำบล............................................ อ  ำเภอ............................................ 
จงัหวดั..........................................  ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ..........................บำท  และมีเงินไดอ่ื้นจำกตน้สังกดัเดือนละ 
......................... บำท  มีอำยุรำชกำร/อำยุงำนคงเหลือ............ปี.................เดือน (นบัจำกวนัท่ียื่นขอกู)้  ไดข้อกูเ้งิน
จำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  โดยยนิยอมใหห้น่วยงำนตน้สังกดั  หกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีขำ้พเจำ้มี
สิทธิไดรั้บจำกทำงรำชกำร/หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดั  เพื่อช ำระหน้ีตำมสัญญำเงินกูต้ลอดไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีสิน
เสร็จ  ไม่ว่ำจะเป็นหน้ีเงินตน้ ดอกเบ้ีย ค่ำอุปกรณ์แห่งหน้ีและค่ำเสียหำยตำมท่ีปรำกฏในสัญญำกูเ้งินไดจ้นเต็ม
จ ำนวน  ทั้งน้ี โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวให้ขำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้  และในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ยินยอมให้หน่วยงำนตน้
สังกดั/หน่วยงำนเจำ้สังกดัใหม่  หกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดจำกทำงรำชกำร/หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บจำก
หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัใหม่  เพื่อช ำระหน้ีดงักล่ำวใหส้หกรณ์ฯ ตลอดไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 

  กรณีขำ้พเจำ้ออก  ลำออกหรือเกษียณอำยุรำชกำร  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูมี้อ  ำนำจของหน่วยงำนตน้
สังกดั/หน่วยงำนเจำ้สังกดั  หักเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดจำกรำชกำร/หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บ   
เพื่อช ำระหน้ีดงักล่ำวใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ต่อไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 

 
ลำยมือช่ือ...............................................ผูใ้หค้วำมยนิยอม/ผูกู้ ้

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

ค ารับรองในการหักเงินเดือนหรือเงินได้อืน่ใดของหน่วยงานต้นสังกดั/หน่วยงานเจ้าสังกดั 

ขอรับรองวา่ จะด าเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดของผูใ้หค้วามยนิยอมเพื่อช าระหน้ีใหก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  ตลอดไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 

 
  ลายมือช่ือ......................................................หวัหนา้หน่วยจ่ายเงินเดือน 

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



หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อืน่จากทางราชการ/หน่วยงาน(ส าหรับผู้ค า้ประกนั) 

ท่ีท ำงำน ........................................................ 
....................................................................... 

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

เรียน หน่วยงานต้นสังกดั ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................................................... 

  ขำ้พเจำ้ (ผูค้  ้ำประกนั) ............................................................ ต  ำแหน่ง .......................................... 
สังกดั ............................................................. ต  ำบล............................................ อ  ำเภอ............................................ 
จงัหวดั..........................................  ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ..........................บำท  และมีเงินไดอ่ื้นจำกตน้สังกดัเดือนละ 
......................... บำท  มีอำยรุำชกำร/อำยงุำนคงเหลือ............ปี.................เดือน (นบัจำกวนัท่ียืน่ขอกู)้ 

ไดต้กลง(ร่วมกนั) ค ้ำประกนัเงินกูข้อง(ผูกู้)้......................................................อยำ่งลูกหน้ีร่วมโดย
ยินยอมให้หน่วยงำนตน้สังกดั  หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บจำกทำงรำชกำร/หน่วยงำนท่ี
ขำ้พเจำ้สังกดั  เพื่อช ำระหน้ีแทนผูกู้้ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ช ำระหน้ีเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ตลอดไปจนกวำ่ช ำระหน้ีเสร็จส้ิน  โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวให้ขำ้พเจำ้ทรำบ
ล่วงหน้ำ  ถำ้สหกรณ์ฯ ผอ่นเวลำให้กบัผูกู้เ้พื่อช ำระหน้ีโดยจะไดแ้จง้หรือมิไดแ้จง้ให้ขำ้พเจำ้ทรำบก็ตำม  ขำ้พเจำ้
ยอมตกลงดว้ยกบักำรใหผ้อ่นเวลำนั้นทุกคร้ังไป  และยอมมิให้ถือเอำกำรให้ผอ่นเวลำเช่นวำ่นั้นเป็นเหตุปลดเปล้ือง
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูค้  ้ ำประกนัเป็นอนัขำด  ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ยอมสละสิทธ์ิขอ้ต่อสู้ท่ีจะให้ผูใ้ห้กูท้  ำ
กำรเรียกร้องเอำจำกผูกู้ ้ก่อนด้วย และในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำยำ้ยหน่วยงำน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด              
หักเงินเดือนหรือเงินได้อ่ืนใดจำกรำชกำร/หน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำกหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกัดใหม่             
เพื่อช ำระหน้ีดงักล่ำวใหส้หกรณ์ฯ ตลอดไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 

  กรณีขำ้พเจำ้ออก  ลำออกหรือเกษียณอำยุรำชกำร  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูมี้อ  ำนำจของหน่วยงำน         
ตน้สังกดั/หน่วยงำนเจำ้สังกดั  หกัเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดจำกรำชกำร/หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บ  
เพื่อช ำระหน้ีดงักล่ำวใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ต่อไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 

ลำยมือช่ือ...............................................ผูใ้หค้วำมยนิยอม/ผูค้  ้ำประกนั 

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

ค ารับรองในการหักเงินเดือนหรือเงินได้อืน่ใดของหน่วยงานต้นสังกดั/หน่วยงานเจ้าสังกดั 

ขอรับรองวา่ จะด าเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดของผูใ้หค้วามยนิยอมเพื่อช าระหน้ีใหก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  ตลอดไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 

 
  ลายมือช่ือ......................................................หวัหนา้หน่วยจ่ายเงินเดือน 

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



หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือนและเงินได้อืน่จากทางราชการ/หน่วยงาน(ส าหรับผู้ค า้ประกนั) 

ท่ีท ำงำน ........................................................ 
....................................................................... 

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

เรียน หน่วยงานต้นสังกดั ผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................................................... 

  ขำ้พเจำ้ (ผูค้  ้ำประกนั) ............................................................ ต  ำแหน่ง .......................................... 
สังกดั ............................................................. ต  ำบล............................................ อ  ำเภอ............................................ 
จงัหวดั..........................................  ไดรั้บเงินเดือน ๆ ละ..........................บำท  และมีเงินไดอ่ื้นจำกตน้สังกดัเดือนละ 
......................... บำท  มีอำยรุำชกำร/อำยงุำนคงเหลือ............ปี.................เดือน (นบัจำกวนัท่ียืน่ขอกู)้ 

ไดต้กลง(ร่วมกนั) ค ้ำประกนัเงินกูข้อง(ผูกู้)้......................................................อยำ่งลูกหน้ีร่วมโดย
ยินยอมให้หน่วยงำนตน้สังกดั  หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บจำกทำงรำชกำร/หน่วยงำนท่ี
ขำ้พเจำ้สังกดั  เพื่อช ำระหน้ีแทนผูกู้้ในกรณีท่ีผูกู้ไ้ม่ช ำระหน้ีเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ตลอดไปจนกวำ่ช ำระหน้ีเสร็จส้ิน  โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งบอกกล่ำวให้ขำ้พเจำ้ทรำบ
ล่วงหน้ำ  ถำ้สหกรณ์ฯ ผอ่นเวลำให้กบัผูกู้เ้พื่อช ำระหน้ีโดยจะไดแ้จง้หรือมิไดแ้จง้ให้ขำ้พเจำ้ทรำบก็ตำม  ขำ้พเจำ้
ยอมตกลงดว้ยกบักำรใหผ้อ่นเวลำนั้นทุกคร้ังไป  และยอมมิให้ถือเอำกำรให้ผอ่นเวลำเช่นวำ่นั้นเป็นเหตุปลดเปล้ือง
ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ในฐำนะผูค้  ้ ำประกนัเป็นอนัขำด  ทั้งน้ีขำ้พเจำ้ยอมสละสิทธ์ิขอ้ต่อสู้ท่ีจะให้ผูใ้ห้กูท้  ำ
กำรเรียกร้องเอำจำกผูกู้ ้ก่อนด้วย และในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำยำ้ยหน่วยงำน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัด              
หักเงินเดือนหรือเงินได้อ่ืนใดจำกรำชกำร/หน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำมีสิทธิได้รับจำกหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกัดใหม่             
เพื่อช ำระหน้ีดงักล่ำวใหส้หกรณ์ฯ ตลอดไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 

  กรณีขำ้พเจำ้ออก  ลำออกหรือเกษียณอำยุรำชกำร  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูมี้อ  ำนำจของหน่วยงำน         
ตน้สังกดั/หน่วยงำนเจำ้สังกดั  หกัเงินบ ำเหน็จ บ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดจำกรำชกำร/หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บ  
เพื่อช ำระหน้ีดงักล่ำวใหแ้ก่สหกรณ์ฯ ต่อไปจนกวำ่จะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 

ลำยมือช่ือ...............................................ผูใ้หค้วำมยนิยอม/ผูค้  ้ำประกนั 

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

ค ารับรองในการหักเงินเดือนหรือเงินได้อืน่ใดของหน่วยงานต้นสังกดั/หน่วยงานเจ้าสังกดั 

ขอรับรองวา่ จะด าเนินการหกัเงินเดือนหรือเงินไดอ่ื้นใดของผูใ้หค้วามยนิยอมเพื่อช าระหน้ีใหก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ากดั  ตลอดไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จส้ิน 

 
  ลายมือช่ือ......................................................หวัหนา้หน่วยจ่ายเงินเดือน 

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



 

 

- ประทบัตราธนาคารออมสิน - 

*** หมายเหตุ *** แจง้สมาชิกเอกสารฉบบันี�ทาํมาเพื�อความสะดวกรวดเร็วในการอนุมติัสินเชื�อใหแ้ก่สมาชิก 

ในแต่ละบุคคล(เฉพาะสมาชิกที�เอกสารเรียบร้อย)  สมาชิกตอ้งนาํไปตรวจสอบหนี� ที�ธนาคารออมสินเท่านั�น       

 

  

 

หนงัสือยนิยอมเปิดเผยขอ้มูลและตรวจสอบภาระหนี�กบัธนาคารออมสิน 

   ทาํที� ..................................................... 

 วนัที� ........................................................  

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

ขา้พเจา้ .............................................................................. ตาํแหน่ง ..................................... สงักดั ......................................

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน ..................................................................  อาย ุ............... ปี โทรศพัท ์.............................มีความ

ประสงคข์อกูสิ้นเชื�อสหกรณ์ออมทรัพย ์ ................................................................................... ในการนี�ขา้พเจา้ยินยอมให้

ธนาคารออมสินตรวจสอบและ / หรือเปิดเผยขอ้มลูของขา้พเจา้   ทั�งที�เป็นขอ้มลูส่วนตวัและ / หรือขอ้มลูเกี�ยวกบัสินเชื�อที�

ขา้พเจา้มีอยูก่บัธนาคารออมสินใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพย ์......................................... ซึ� งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยขอ้มลู

ดงักล่าวจะตอ้งเป็นไปเพื�อการใหสิ้นเชื�อเท่านั�นโดยขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนความยินยอมที�ใหไ้วแ้ต่อยา่งใด______________ 

  ลงชื�อ ................................................ ผูใ้หค้วามยินยอม 

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

ลงชื�อ................................................พยาน                                                    ลงชื�อ................................................พยาน 

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

หมายเหตุ  ผูใ้หค้วามยินยอมตอ้งติดต่อธนาคารออมสินดว้ยตนเอง  โดยแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน พร้อม  

                   รับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

เรียน ผูจ้ดัการสหกรณ์ออมทรัพย ์ ครูชลบุรี จาํกดั______________________________________________________ 

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

ขอ้มลูภาระหนี� สินของ ........................................................................ โรงเรียน  ........................................................................ 

ขอเรียนวา่   ( ) ไม่มีภาระหนี�_______________________________________________________________ 

                                   (     )    มีภาระหนี�    ขอ้มลู ณ วนัที� ............................... จาํนวน ............ สินเชื�อ  รายละเอียด มีดงันี�  

                                                  สินเชื�อ�  คือ ........................... ชาํระต่อเดือน.....................บาท จาํนวน......................... บาท 

                                                  สินเชื�อ�  คือ ........................... ชาํระต่อเดือน.....................บาท จาํนวน......................... บาท 

                                                  สินเชื�อ�  คือ ........................... ชาํระต่อเดือน.....................บาท จาํนวน......................... บาท 

_          _               (      )     มีการปรับโครงสร้างหนี�  ณ วนัที� ........................................ ถึง .......................................____ 

_                   เงินงวดที�ชาํระต่อเดือน .............................. บาท ลดลงเป็น ................................ บาท___ 

_              ยอดหนี�คงเหลือ .............................. บาท_______________________________________ 

 

 

____                                                           

 

( เอกสารแนบคาํขอกูสิ้นเชื�อกบัสหกรณ์ออมทรัพย ์ฯ ) 

 

ลงชื�อ ..................................................................... 

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

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

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