
เอกสารประกอบการยืนกู้  

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จํากดั 

 

1. ผูกู้ ้สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั (โดยผูบ้งัคบับญัชา และเจา้หนา้ทีการเงินหน่วยงานตน้สังกดัลงนามรับรอง) 

2. ผูกู้ ้สาํเนาหนา้สมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย ชือบญัชีผูกู้ ้

3. ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั สถานะ โสด สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และสาํเนาทะเบียนบา้น 

4. ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั สถานะ สมรส 

4.1 สาํเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และสาํเนาทะเบียนบา้น ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 

4.2 สําเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และสาํเนาทะเบียนบา้น คู่สมรส ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 

4.3 สาํเนาทะเบียนสมรส ดา้นหนา้และดา้นหลงั ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั 

หมายเหต ุ: ผูกู้ ้ผูค้าํประกนั และคู่สมรส สถานะ สมรส หยา่ หมา้ย ใชค้าํนาํหนา้ชือนางสาวหรือสกุลตนเอง 

แนบสาํเนาหนงัสือรับรองการใชน้างสาว สกุลตนเอง 

5. ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั สถานะ หย่า  

.  สาํเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และสาํเนาทะเบียนบา้น 

.  สาํเนาทะเบียนหยา่ 

6. ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั สถานะ หมา้ย  

.  สาํเนาบตัรประชาชนหรือบตัรขา้ราชการ และสาํเนาทะเบียนบา้น 

.  สาํเนาทะเบียนสมรส 

.  สาํเนาใบมรณบตัร 

7. เอกสารการเปลียนชือ และนามสกุล (ถา้มี) 

หมายเหต ุ: - เอกสารประกอบการยนืกูทุ้กประเภทโปรดกรอกขอ้มูลใหถู้กตอ้งครบถว้นทุกขอ้ความ   

     - ห้ามใชป้ากกาลบได ้นาํยาลบคาํผิด ยางลบขดูลบโดยเด็ดขาด  

     - การแกไ้ขใหใ้ชวิ้ธีขีดฆ่าและลงลายมือชือกาํกบัเท่านนั   

     - ผูค้าํประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้ 

     - ห้ามปลอมแปลงเอกสาร / หา้มเจาะรู / หา้มใชก้ระดาษ Reuse 

 

ผู้คาํประกนัขีดคร่อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนตนเอง ด้วยข้อความดังน ี

“สาํหรับใชป้ระกอบการคาํประกนัของนาย/นาง/นางสาว.......................................  

จาํนวนเงินกู ้..............บาทถว้น เทา่นนั ลงวนัที............” 

พร้อมเซ็นชือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 



 



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 ำกัด 

ค ำขอกู้และสัญญำเงนิกู้สำมัญสวสัดิกำรเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนสมำชิกสหกรณ์ 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ส ำหรับใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์  
 

 

 

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

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

ขอ้  1  ขา้พเจา้............................................................................................  เลขทะเบียน...................................  อายุ.................... ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หย่า    หมา้ย 
ต าแหน่ง...............................  สังกดั.......................................................... อตัราเงินเดือน...................... บาท วทิยฐานะ....................... บาท  

เบอร์โทรศพัท ์ ส านกังาน................................................  บา้น...........................................  มือถือ...................................................   
ท่ีอยู่ปัจจุบนั...............................  หมู่ท่ี...........  ซอย..................................  ถนน..................................  ต าบล/แขวง.....................................  
อ  าเภอ/เขต............................................    จงัหวดั............................................    รหสัไปรษณีย.์...........................................   

ขอ้  2  ขา้พเจา้  ขอกูเ้งินจ านวน....................................... บาท  (......................................................................................................) 
เพ่ือน าไปใชต้ามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี...........................................................................................  หากขา้พเจา้มีทุนเรือนหุน้ต ่ากวา่หลกัเกณฑ์
การใหกู้ส้ามญัสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลอืเพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ตามประกาศของสหกรณ์  ขา้พเจา้ยินยอมใหน้ าเงินกูท่ี้ไดรั้บหกัเป็นทุนเรือนหุ้นจ านวน................................................ บาท 
(จะถอนคืนไดเ้ม่ือลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น)   

ขอ้  3  เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งช าระตน้เงินกูค้ืนเป็นงวดรายเดือนเท่ากนั แบบคงยอดช าระหน้ี งวดละ...............................บาท  

รวม........................งวด  เวน้แต่งวดสุดทา้ยขอส่งตามจ านวนท่ีเป็นจริง  ตามระเบียบสหกรณ์พร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามอตัราท่ีสหกรณ์ก าหนด   

ในกรณีที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยเป็นประกำศใด ๆ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ปรับเพิ่มหรือลดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ข้ำพเจ้ำทรำบ 

ขอ้  4  ขา้พเจา้สญัญาวา่จะผอ่นช าระเงินตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 3 หากไม่สามารถผอ่นช าระไดต้รงตามงวด  หรือตามจ านวนเงินท่ีได้
ตกลงไวใ้นขอ้ 3 ถือวา่ขา้พเจา้ไดผ้ิดสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ีและหากขา้พเจา้ไดมี้ค าขอเป็นหนงัสือต่อสหกรณ์เพ่ือขอปรับเปลี่ยนงวดหรือจ านวน
เงินผอ่นช าระต่องวดแลว้นั้น  หากสหกรณ์ยินยอมผอ่นผนัเวลาหรืองวดช าระให ้ ขา้พเจา้จะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสู้ในเหตุผิดสญัญาทางกฎหมาย
และยินยอมใหถ้ือวา่ค าขอหรือบนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงไดท้ าข้ึนภายหลงัสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี ในเร่ืองดงักลา่วเป็นส่วนหน่ึงของสญัญากูย้ืมเงิน

ฉบบัน้ีดว้ย 
ขอ้  5  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัหน้ีเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลอืเพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ภาระค ้าประกนั  ดอกเบ้ียคา้งช าระ  และการระดมหุน้  ท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระต่อ
สหกรณ์ (หากมี)  และใหส้หกรณ์จ่ายเงินกูส่้วนท่ีเหลอืโดยวธีิการโอนเงินเขา้บญัชีท่ีขา้พเจา้แจง้ต่อสหกรณ์  หรือตามท่ีระบุไวใ้น
หลกัเกณฑเ์งินกูส้ามญัประเภทนั้น ๆ ทั้งน้ี ใหถ้ือวา่ขา้พเจา้ฐานะผูกู้ไ้ดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักลา่วไปแลว้ครบถว้นและใหถ้ือวา่เอกสาร
หลกัฐานการรับเงินเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี 

 

ให้ระบุยอดเงินที่ขอกู้  

ทุกคร้ังในกำรย่ืนกู้  

เลขที่สัญญา……………... 
วนัที่................................... 

วนัที่................................................. 
.................................. เจา้หนา้ที่ผูรั้บ 

สมำชิกผิดนัดกำรส่งช ำระหน้ีจะไม่ได้รับเงินเฉล่ียคืนส ำหรับปีน้ันทั้งหมด 



 
ขอ้  6  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ ปัจจุบนั   

หรือสงักดัใหม่  หกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ ท่ีจะถึงก าหนดจ่าย
ใหแ้ก่ขา้พเจา้  เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ใหห้กั  ตามภาระผกูพนั 

ท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์  ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผูกพนัของขา้พเจา้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด   

เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีขา้พเจา้ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  
กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน 
   หากขา้พเจา้ออกจากราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดั  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกั เงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ 
บ าเหน็จ หรือเงินอืน่ใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัในเดือนสุดทา้ยท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บ  เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอืน่ 
ท่ีมีต่อสหกรณ์  ใหแ้ก่สหกรณ์เท่าท่ีสามารถจะหกัได ้

  กำรแสดงเจตนำยินยอมน้ีข้ำพเจ้ำจะไม่ถอนคืนจนกว่ำจะช ำระหน้ีเสร็จส้ิน  เว้นแต่สหกรณ์จะให้ควำมยินยอมเป็น

หนังสือ   

ขอ้  7  ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การกูเ้งิน และใหถ้ือวา่ขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศดงักลา่ว  รวมทั้งในกรณีท่ีมีการแกไ้ข
เพ่ิมเติมหรือเปลีย่นแปลงขอ้บงัคบั ระเบียบ มติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ ากดั   

ท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงั ใหถ้ือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี  หำกข้ำพเจ้ำปฏิบัติผิดข้อบังคับ  ระเบียบ 

มติท่ีประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินกำรและประกำศของสหกรณ์ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำผิดสัญญำกู้ยืมเงินฉบับนี ้

  ขอ้  8  กรณีขา้พเจา้ผิดสัญญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี ใหส้หกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกูด้งักล่าวทั้งหมดคืนไดท้นัที  และใหส้หกรณ์มีสิทธิ 
น าเงินค่าหุน้ และเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้มีอยู่  หรือมีสิทธิไดรั้บจากสหกรณ์  
น ามาช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินน้ีจนครบถว้น  หากเงินของขา้พเจา้ท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมดนั้น ไม่สามารถจะช าระหน้ีไดท้ั้งหมด 
ใหส้หกรณ์ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป   

ขอ้  9  กรณีท่ีขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุน้ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์  ขา้พเจา้ตกลงจดัหาผูค้  ้าประกนั
เพ่ือเป็นหลกัประกนัการช าระหน้ีเงินกูคื้น  และจดัท าสัญญาค ้าประกนัท่ีมีค  าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนัไวห้นา้สญัญาค ้าประกนันั้น 

 ขอ้  10  หำกข้ำพเจ้ำประสงค์จะโอน ย้ำย ลำออก หรือพ้นจำกรำชกำรหรืองำนประจ ำไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะแจ้งเป็นหนังสือให้

สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรช ำระหนี้สินซ่ึงข้ำพเจ้ำมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน  ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์โอนเงินสะสมค่ำหุ้น

และเงินอ่ืนใดที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกสหกรณ์ช ำระหนี้เงินกู้ตำมสัญญำกู้ยืมเงินฉบับนี้ได้ทันที  โดยไม่จ ำต้องบอกกล่ำวให้ข้ำพเจ้ำทรำบ

ล่วงหน้ำแต่อย่ำงใด 

  หากขา้พเจา้ไม่สามารถจะจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินไดต้ามวรรคแรก  ขา้พเจา้จะท าการ
ส่งเงินเพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามท่ีสหกรณ์ก าหนด 

ขอ้  11  ขา้พเจา้ยนิยอมท าประกนัชีวติกลุ่มหรือท าประกนัอื่นใดท่ีสหกรณ์จดัหาใหใ้นวงเงินท่ีสหกรณ์ก าหนด  และมอบให้
สหกรณ์เป็นผูรั้บประโยชน์  เพ่ือช าระหน้ีเงินกูย้ืมตามสญัญาน้ี โดยยนิยอมช าระค่าเบ้ียประกนัในแต่ละปี  ตลอดสญัญาเงินกูท่ี้ยงัมีผล
บงัคบัอยู่  และในวนัท าสัญญาเงินกูข้า้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัค่าเบ้ียประกนั ส าหรับปีต่อ ๆ ไป ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินได้
รายเดือนช าระค่าเบ้ียประกนัในเดือนท่ีกรมธรรมป์ระกนัชีวติครบรอบปีในแต่ละปี 

 ขอ้  12  ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนาใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  เป็นผูรั้บโอนประโยชน์เพ่ือช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์  
ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  เป็นอนัดบัแรก  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ถงึแก่ความตายในระหวา่งเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  
จากเงิน ช.พ.ค. หรือเงินทุกประเภทของขา้พเจา้ท่ีทายาทจะไดรั้บ 



   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ในขณะท่ีขา้พเจา้แสดงเจตนาระบุใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี  จ  ากดั  รับโอนประโยชน์แทน
ขา้พเจา้และลงลายมือช่ือในหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดีและตั้งผูรั้บโอนประโยชนน้ี์ดว้ยความสมคัรใจ  ไม่มีผูใ้ดชกัจูง  
แนะน า  บงัคบั  ขู่เขญ็ขา้พเจา้แต่ประการใด 

ขอ้  13  กรณีท่ีขา้พเจา้ผิดนดัการส่งงวดช าระหน้ี  ไม่วา่ตน้เงินหรือดอกเบ้ียติดต่อกนัเป็นระยะเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนดั 

การส่งงวดช าระหน้ีดงัวา่นั้นถึงสามคราวส าหรับเงินกูร้ายหน่ึงๆ  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์คิดดอกเบ้ียตามระบบโดยปรับเขา้เป็นเงินตน้  
และสหกรณ์จะระงบัสิทธิการกูใ้หม่ จนกวา่จะส่งเงินงวดช าระหน้ีตามระบบแลว้ 

ขอ้  14  กรณีท่ีขา้พเจา้ผิดสญัญากูย้ืมเงินฉบบัน้ี  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์ด ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป 

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้แล้ว  จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน 

 

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

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

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

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

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

 

บันทกึเจ้ำหน้ำที่กำรเงินสถำนศึกษำ/หน่วยงำน 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สมาชิกรายน้ี สามารถกูเ้งินสามญัสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลอืเพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์

ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ และมีเงินเดือนคงเหลือช าระหน้ีได ้

 

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

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

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

ควำมเห็นผู้บังคบับัญชำสถำนศึกษำ/หน่วยงำน 

  ไม่ควรอนุมัติ     เหตุผล............................................................................ 
  เห็นควรอนุมัติ  ขอรับรองวา่ถา้ใหเ้งินกูแ้ก่ผูกู้ร้ายน้ีแลว้จะหกัเงินไดร้ายเดือนส่งสหกรณ์ได ้ และผูข้อกูไ้ม่อยูร่ะหวา่งถกูสอบสวน   
                                  ทางวนิยัอยา่งร้ายแรง  หรือมีพฤติการณ์ซ่ึงอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจ า 
  ผูข้อกูอ้ยูใ่นระหวา่งขอยา้ยไป............................. 
  ผูข้อกูไ้ม่ขอยา้ย               

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

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

                                                                  ต าแหน่ง................................................................ 
หมำยเหตุ : ผู้บังคบับัญชำ หมำยถึง ผู้อ ำนวยกำร / ผู้อ ำนวยกำรกอง / หัวหน้ำส่วนรำชกำร  หรือเทียบเท่ำข้ึนไปแล้วแต่กรณี   

                   หำกเป็นผู้รักษำรำชกำรแทนต้องมีค ำส่ังรักษำรำชกำรแทนแนบเท่ำน้ัน 

ค ำยินยอมของคู่สมรสผู้กู้ : ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คู่สมรสกู้เงินจำกสหกรณ์ได้ 

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

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

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

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

เลขทะเบียน................... 

 

 



ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  

รำยกำรพจิำรณำวงเงินกู้  รำยกำรพจิำรณำยอดเงินคงเหลือ 

อตัรำเงนิเดือน   เงินค่ำหุ้นรำยเดือน  

วทิยฐำนะ   เงินต้น  

รวมเงินได้รำยเดือน   ดอกเบีย้  

ทุนเรือนหุ้น   ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ     

วงเงนิกู้ตำมสิทธ ิ   ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ     

วงเงนิที่ขอกู้   เงินเดือนคงเหลือ  

   คดิเป็นร้อยละ  

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

บันทกึกำรวนิิจฉัย 

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

  พิจารณาโดยผูจ้ดัการในกรณีท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบ  ว่าดว้ย การใหเ้งินกู ้  
        เมื่อวนัท่ี............./…........../…..........  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 คูส่มรส ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 
4.3 ส าเนาทะเบียนสมรส ดา้นหนา้และดา้นหลงั ผูกู้แ้ละผูค้  ้ าประกนั 

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

หมำยเหตุ : เอกสารประกอบการยืน่กูส้ามญัทุกประเภทโปรดกรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นทุกขอ้ความ  ห้ำมใชป้ากกาลบได ้น ้ายาลบค าผิด  
                   ยางลบขดูลบโดยเดด็ขาด  การแกไ้ขใหใ้ชว้ิธีขีดฆ่าและลงลายมือช่ือก  ากบัเท่านั้น  ผูค้  ้าประกนัลงนามเป็นพยานไม่ได ้
                   ห้ำมปลอมแปลงเอกสาร / ห้ำมเจาะรู / ห้ำมใชก้ระดาษ Reuse  



 

  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกดั 

สัญญำค ำ้ประกนัเงินกู้สำมญัสวสัดกิำรเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนสมำชิกสหกรณ์ 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส ำหรับใช้เป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนผ่ำนส่ืออเิลก็ทรอนกิส์ 

 ขา้พเจา้  (ผูมี้รายช่ือเป็นผูค้  ้าประกนัตามรายช่ือทา้ยสัญญาฉบบัน้ี)  ขอเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัการกูย้ืมเงินของ                                                       

(ช่ือผูกู้)้...................................................................................  เลขทะเบียน...........................  สังกดั..............................................................  
ซ่ึงไดกู้เ้งินสามญัสวสัดิการเพ่ือช่วยเหลอืเพ่ือนสมาชิกสหกรณ์ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผา่น
ส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ จ านวน.............................................. บาท  (....................................................................................................) ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1  ตามท่ี (ช่ือผูกู้)้.........................................................................................................  สมาชิกสหกรณ์ผูกู้ไ้ดกู้เ้งินจากสหกรณ์  

ตามค ำขอกู้และสัญญำกู้เงินสำมัญสวัสดิกำรเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนสมำชิกสหกรณ์ เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการ

เรียนการสอนผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ ที่.....................................  ลงวันที่.....................................   

เพ่ือน าไปใชใ้นการ................................................................................................................  ขา้พเจา้ยอมเขา้ค ้าประกนัการช าระหน้ีของผูกู้ ้ 

โดยขอสญัญาวา่หำกผู้กู้ค้ำงส่งเงินงวดช ำระหนี้ ไม่ว่ำต้นเงินหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นระยะเวลำถึงสองเดือน  หรือผิดนัดกำรส่งงวด

ช ำระหนี้ดังว่ำน้ันถึงสำมครำวส ำหรับเงินกู้รำยหน่ึงๆ หรือผูกู้ผ้ดิสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสญัญากูย้มืเงิน   

และเรียกใหผู้กู้ช้  าระหน้ีหรือมีกรณีอื่นใด  อนักระท าใหส้หกรณ์ผูใ้หกู้ไ้ม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าวแลว้ก็ดี  หรือไม่วา่
ดว้ยประการใด ๆ ผูค้  ้าประกนัยอมรับผิดช าระตน้เงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระแก่สหกรณ์  รวมทั้งดอกเบ้ีย  ค่าสินไหมทดแทน  ซ่ึงลูกหน้ีคา้งช าระ
ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี  และค่าเสียหายใด ๆ ทั้งส้ิน  ตามสัญญากูย้ืมเงินดงักล่าว  จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บ
ช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้  2  กรณีผูกู้ไ้ม่ช าระหน้ีและหรือผิดนดัช าระหน้ีตามสัญญากูย้ืมเงินท่ีกล่าวขา้งตน้ไม่วา่เหตุใด ๆ หรือวา่ผูกู้ล้ม้ละลายหรือตาย 
หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ  หรือสาบสูญหรือไปเสียจากถิ่นท่ีอยู่ หรือหาตวัไม่พบ หรือไม่ปรากฏวา่ไปอยู่แห่งใดใน
ราชอาณาจกัร หรือมีกรณีอื่นใดอนักระท าใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ีตามสัญญาท่ีกล่าวแลว้ ใหส้หกรณ์เรียกใหผู้ค้  ้าประกนัช าระหน้ี

ตามสัญญากูน้ ั้นไดท้นัที   
ขอ้  3  การค ้าประกนัหน้ีเงินกูย้ืมดงักลา่วน้ียอ่มผูกพนัผูค้  ้าประกนัอยา่งสมบูรณ์  ทั้งน้ีผูค้  ้าประกนัขอยืนยนัวา่ผูกู้ไ้ม่เป็นบุคคล 

ไร้ความสามารถ  หรือเสมือนไร้ความสามารถ และเขา้ท าสญัญาท่ีกล่าวแลว้ดว้ยความส าคญัผิดอย่างใด ๆ 
ขอ้  4  ผูค้  ้าประกนัสัญญาวา่  ถา้ผูค้  ้าประกนัยา้ยถิ่นฐานท่ีอยู่จากภูมิล  าเนาหรือสถานท่ีท างานตามทา้ยสญัญาฉบบัน้ี ผูค้  ้าประกนั 

มีหนา้ท่ีแจง้ใหส้หกรณ์ทราบโดยทนัที มิฉะนั้น ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในความเสียหายท่ีสหกรณ์ไดรั้บเป็นพฤติการณ์พิเศษ 
อีกโสดหน่ึงดว้ย 

ขอ้  5  หากผูค้  ้าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่วา่ดว้ยเหตุใดก็ตาม  ผูค้  ้าประกนัยงัคงผูกพนัต่อหน้ีคา้งช าระ
แก่สหกรณ์ไปจนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้  6  ในการช าระหน้ีแทนผูกู้น้ ั้น  ผูค้  ้าประกนัยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้หน่วยงานของส่วนราชการ หรือหน่วยงาน

ท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่ปันจุบนัหรือสังกดัใหม่ หกัเงินเดือน ค่าจา้ง บ านาญ บ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดั
อยู่ท่ีถึงก าหนดจะจ่ายใหแ้ก่ผูค้  ้าประกนั  เพ่ือช าระหน้ีหรือภาระผูกพนัอื่นท่ีมีต่อสหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ไดแ้จง้ 

ใหห้กั ตามภาระผกูพนัท่ีผูค้  ้าประกนัมีอยู่กบัสหกรณ์  ทั้งน้ีจนกวา่ภาระผกูพนัในฐานะผูค้  ้าประกนันั้นจะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี จ ำกัด  เป็นล าดบัแรกถดัจากหน้ีภาษีอากรและการหกัเงินเขา้กองทุนท่ีขา้พเจา้ตอ้งถกูหกัตามกฎหมายวา่ดว้ย

กองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานและกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกนัสังคม เป็นประจ าทุกเดือน  กำรแสดงเจตนำยินยอมดังกล่ำว ผู้ค ำ้ประกันจะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ควำมยินยอมเป็นหนังสือ 



ขอ้  7  เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ บรรดาสิทธิประโยชน์ใด ๆท่ีผู ้ค  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตาม
ขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากการประกนัชีวติท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงไวก้บัผูเ้อาประกนั ใหส้หกรณ์น าไปหกัช าระหน้ี
ตามสัญญาค ้าประกนัน้ีได ้

ขอ้  8  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่าง ๆ ในเงินค่าหุน้ เงินฝาก หรือเงินอื่นใดจากสหกรณ์ไวเ้ป็น

หลกัฐาน  เม่ือผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตายนั้น  ไม่วา่จะไดต้ ั้งผูรั้บโอนประโยชนไ์วก่้อนหนา้หรือหลงัจากท่ีผูค้  ้าประกนัจะท าสญัญาค ้า
ประกนัฉบบัน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสญัญาค ้าประกนัฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยใหผู้รั้บโอนประโยชนช์ าระหน้ีตามสัญญาน้ี
ใหค้รบถว้นก่อน 
  ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาค ้าประกนัน้ีแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานในสญัญาค ้าประกนั
ฉบบัน้ี 

รำยละเอียดผู้ค ำ้ประกัน – ลงลำยมือช่ือ 

1. ขา้พเจา้........................................................... เลขทะเบียน...................อายุ........ ปี สังกดั/โรงเรียน....................................................... 

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หย่า    หมา้ย 

ต าแหน่ง................................ เงินเดือน.....................บาท  โทรศพัท.์................................ ท่ีอยู่ปัจจุบนั..............................  หมู่ท่ี.........  

ซอย.....................ถนน....................  ต าบล/แขวง....................อ  าเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.................... 

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

 

 

 

รำยละเอียดผู้ค ำ้ประกัน – ลงลำยมือช่ือ 

2. ขา้พเจา้........................................................... เลขทะเบียน...................อายุ........ ปี สังกดั/โรงเรียน....................................................... 

เลขประจ าตวัประชาชน.......................................................... สถานภาพปัจจุบนั    โสด    สมรส    หย่า    หมา้ย 

ต าแหน่ง................................ เงินเดือน.....................บาท  โทรศพัท.์................................ ท่ีอยู่ปัจจุบนั..............................  หมู่ท่ี.........  

ซอย.....................ถนน....................  ต าบล/แขวง....................อ  าเภอ/เขต....................จงัหวดั....................รหสัไปรษณีย.์.................... 

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

 
 

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 
     กอ่นลงนามในสัญญาค ้าประกนัตอ้งอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค ้าประกนัใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้
กอ่นจะท าสัญญาค ้าประกนั การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ี จะตอ้งรับผิดชอบต่อสหกรณผ์ูใ้หกู้ใ้นสาระส าคญั ดงัน้ี 
      *** ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบเม่ือผูกู้ผ้ิดนดัช าระหน้ี และตอ้งรับผิดชดใชค่้าเสียหายและค่าสินไหมอ่ืน ๆ หากมีดว้ย 

 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ำยนิยอมคู่สมรสผู้ค ำ้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยนิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ค  ้าประกนัเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
                       . 
             
 

..................................................... คู่สมรส 
(....................................................) 

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

เลขทะเบียน................... 
 

 

ค ำยนิยอมคู่สมรสผู้ค ำ้ประกัน  

ขา้พเจา้.......................................................คู่สมรสของ.......................................................
ยนิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ค  ้าประกนัเงินกูส้ามญัสวสัดิการเพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิก
สหกรณ์ เพื่อจดัซ้ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส าหรับใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอนผา่นส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ได ้
 
                       . 
             
 

..................................................... คู่สมรส 
(....................................................) 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัตสิหกรณ์ (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........................................ 

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

เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เลขทะเบียน...................................  ไดท้  ำหนังสือยินยอม
ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพ่ือใหน้ ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหน้ำหน่วยงำน
ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้ังคับบัญชำหรือหัวหน้ำ
หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยู่จ่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ใหห้กั  
ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  
ทั้ งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            
เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 
(ฉบบัท่ี 2)  พ.ศ.2553  มำตรำ 42/1  เป็นประจ ำทุกเดือน   
 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสงักดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน

หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยนิยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน
รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         
ไปสงักดัมีอ  ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี
ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะไดรั้บจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแลว้แต่กรณี         
เพ่ือส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วน
รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สงักดัอยูเ่พ่ือด ำเนินกำรดงักล่ำว
ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนังสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป
สงักดัใหม่ได ้ โดยใหถื้อว่ำส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้
ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกว่ำภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูกู้)้ 



 หนังสือยินยอมฉบับน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจำ้เอง ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นตน้ไป                             
และขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค  ำยนิยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก                
ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกัด  เวน้แต่จะไดรั้บค ำ
ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร                     
จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 

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

 
 
 
 

บันทกึเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกดั 
ขำ้พเจำ้ขอรับรองวำ่สมำชิกรำยน้ี สำมำรถกูเ้งินสำมญัสวสัดิกำรเพ่ือช่วยเหลอืเพ่ือนสมำชิกสหกรณ์ 

เพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ส ำหรับใชเ้ป็นส่ือกำรเรียนกำรสอนผำ่นส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ 
และมีเงินเดือนคงเหลอืช ำระหน้ีได ้

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

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

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

ความเห็นผู้บังคบับัญชาหน่วยงานต้นสังกดั 
 
 

  ไม่ควรอนุมัติ     เหตุผล............................................................................ 
  เห็นควรอนุมัติ  ขอรับรองวำ่ถำ้ให้เงินกูแ้ก่ผูกู้ร้ำยน้ีแลว้จะหักเงินไดร้ำยเดือนส่งสหกรณ์ได ้และผูข้อกูไ้ม่            
                                   อยู่ระหวำ่งถูกสอบสวนทำงวนิัยอย่ำงร้ำยแรง หรือมีพฤติกำรณ์ซ่ึงอำจถูกออกจำกรำชกำร             
                                   หรืองำนประจ ำ 
 

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

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

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

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

เลขทะเบียน.................... 
 

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

เลขทะเบียน.................... 
 



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินให้สหกรณ์ 

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที ่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  ำหนงัสือยินยอม

ฉบบัน้ีไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เพื่อให้น ำไปแสดงกบัผูบ้งัคบับญัชำหรือหวัหนำ้หน่วยงำน

ของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ว่ำ ข้ำพเจ้ำได้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือหัวหน้ำ

หน่วยงำนของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูห่กัเงินเดือน ค่ำจำ้ง บ ำนำญ บ ำเหน็จ หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูจ่่ำยให้กบัขำ้พเจำ้ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ฯ  แจง้ให้หกั  

ตำมภำระผกูพนัท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ทั้งในฐำนะผูกู้แ้ละในฐำนะผูค้  ้ำประกนั  

ทั้งน้ีจนกว่ำภำระผูกพนัของขำ้พเจำ้จะหมดส้ินไป  โดยให้หักเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั            

เป็นล ำดบัแรกถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  ตำมพระรำชบญัญติัสหกรณ์ 

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

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนรำชกำรท่ีสังกดั  โดยยำ้ยหรือโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอ่ืน

หรือหน่วยงำนอ่ืนของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินของส่วน

รำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอน         

ไปสังกดัมีอ ำนำจหกัเงินเดือนค่ำจำ้ง  หรือเงินบ ำนำญ  หรือเงินบ ำเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนัท่ี

ขำ้พเจำ้มีสิทธิจะได้รับจำกทำงรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินแล้วแต่กรณี         

เพื่อส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุ้น หรือเงินอ่ืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  ไดทุ้กเดือน  และขำ้พเจำ้

สัญญำว่ำจะปฏิบติัตำมค ำยินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประกำร  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วน

รำชกำร หรือใหห้น่วยงำนของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พื่อด ำเนินกำรดงักล่ำว

ขำ้งตน้  พร้อมส่งส ำเนำหนงัสือยินยอมฉบบัน้ีไปยงัส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหรือโอนไป

สังกดัใหม่ได ้ โดยให้ถือวำ่ส ำเนำค ำยนิยอมนั้นเป็นค ำยนิยอมของขำ้พเจำ้ทุกประกำรก็เป็นกำรเพียงพอแลว้

ในกำรหกัเงินของขำ้พเจำ้  จนกวำ่ภำระผกูพนัจะหมดส้ินไป 

(ส ำหรับผูค้  ้ำประกนั) 



 หนังสือยินยอมฉบบัน้ี  ท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของข้ำพเจ้ำเอง ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นต้นไป          

และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะไม่ถอนกำรให้ค  ำยินยอมน้ีไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วน  จนกวำ่ขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำก

ภำระหน้ีสินหรือภำระผูกพนัใด ๆ ท่ีขำ้พเจำ้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั  เวน้แต่จะได้รับค ำ

ยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูชลบุรี จ  ำกดั 

 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนขอ้ควำมในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร  

จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 

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

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

 

     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

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

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

 

     ลงช่ือ............................................................. พยำน 

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

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

 

พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที ่2) 

พ.ศ.2553 

ฯลฯ 

มาตรา  42/1  เม่ือสมำชิกได้ท ำควำมยินยอมเป็นหนังสือไวก้บัสหกรณ์  ให้ผูบ้งัคบับญัชำใน
หน่วยงำนของรัฐหรือนำยจำ้งในสถำนประกอบกำร  หรือหน่วยงำนอ่ืนใดท่ีสมำชิกปฏิบติัหน้ำท่ีอยู่หัก

เงินเดือนหรือค่ำจำ้งหรือเงินอ่ืนใดท่ีถึงก ำหนดจ่ำยแก่สมำชิกนั้น  เพื่อช ำระหน้ีหรือภำระผูกพนัอ่ืนท่ีมีต่อ

สหกรณ์ใหแ้ก่สหกรณ์ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์แจง้ไป  จนกวำ่หน้ีหรือภำระผกูพนันั้นจะระงบัส้ินไปให้หน่วย

นั้นหกัเงินดงักล่ำวและส่งเงินท่ีหกัไวน้ั้นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

 กำรแสดงเจตนำยนิยอมตำมวรรคหน่ึง  มิอำจจะถอนคืนได ้ เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วำมยนิยอม 

 กำรหักเงินตำมวรรคหน่ึง  ต้องหักให้สหกรณ์เป็นล าดับแรก  ถดัจำกหน้ีภำษีอำกรและกำรหกั
เงินเขำ้กองทุนท่ีสมำชิกตอ้งถูกหกัตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญขำ้รำชกำร  กฎหมำยวำ่ดว้ย

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  กฎหมำยวำ่ดว้ยกำรคุม้ครองแรงงำน  และกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรประกนัสังคม 

 


