
 
 

  

ค ำขอกู้เงินสำมัญทั่วไป (สท.) 
เขยีนที่ …………………………………………………….. 

วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. ................ 
เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ จ ำกัด 

1. ข้าพเจ้า ................................................................................ เลขประจ าตัวประชาชน ................................................ 
อายุ ..............ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่ ............................ สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด (  ) สมรส (  ) หย่า (  ) หม้าย  
ต าแหน่ง ..................................... อัตราเงินเดือน ........................บาท โรงเรียน/หน่วยงาน ....................................... 
อ าเภอ .......................................... จังหวัด .............................. ..... โทรศัพท์ (บ้าน) .................................................... 
โทรศัพท์ (มือถือ) ................................................ 

2. ขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด จ านวนเงิน ............................. บาท (....................................) 
หรือตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด อนุมัติ เพื่อ ..............................................................................
ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะขอส่งช าระ 

(  ) แบบสหกรณ์ฯ ส่งช าระต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ .................................. บาท (......................................................)
และดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ จ านวน ................................ งวด 

(  ) แบบธนำคำร ส่งช าระจ านวนเงินเท่ากันทุกงวด (เงินต้นรวมดอกเบี้ย) เดือนละ ............................................... บาท
(............................................................................)   จ านวน ...................... งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้ 
กรณีผิดนัดการช าระหนี้ ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ 

3. ข้าพเจ้าขอถือว่า ค าขอกู้ฉบับนี้เป็นสาระส าคัญ และเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้ 
4. ข้าพเจ้ามีหนี้สินภายนอกสหกรณ์ฯ ไม่ว่าในฐานะผู้กู้ หรือผู้ค าประกัน ดังนี้ 

รำย
ที ่

ชื่อและ
ส ำนักของ
เจ้ำหนี้ 

วัน
เป็น

หนี้สิน 

จ ำนวน
หนี้สิน

ตั้งแต่แรก 
(บำท) 

ดอกเบี้ย
ร้อยละ
ต่อปี 

หลักประกัน
ที่ให้ไว้ 

จ ำนวนเงิน
ต้นคงเหลือ 

(บำท) 

จ ำนวน
ดอกเบี้ย

ค้ำง
ช ำระ 
(บำท) 

เป็นหนี้สินเพื่อ
กำรใด 

         
         
         

รวม    
 
 
 

ค ำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่
ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเองโดย
ถูกต้องครบถ้วน 

 กรณสีมาชิกเปลี่ยนค าน าหนา้นาม ช่ือ,สกุล 
ให้แนบส าเนาเอกสาร หรือหนังสอืรับรองจากนาย
ทะเบียนด้วย มิฉะนั้นสหกรณ์อาจจะไมร่ับพิจารณา 

เลขท่ีสญัญากู้ ................... / ............................ 
วงเงินกู้ .............................................................. บาท 
ช าระคืน ............... งวด งวดละ ......................... บาท 

หมายเหตุ การเซน็สัญญา  
-หา้มลงวนัท่ีในสญัญา 

-หา้มลบหรอืขีดฆา่ขอ้ความในสญัญา 

-หา้มใชป้ากกาด าในการเซ็นสญัญา 

-เอกสารสว่นตวัถ่ายจากฉบบัจรงิ และเซ็น
รบัรองเอกสารสว่นตวัใหมท่กุครัง้ 

 

 

เบอร์โทรติดต่อสหกรณ์ฯ  
093-4417173, 093-4417180, 042-492218 
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5. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ประกอบด้วยเงินค่าหุ้นและบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า(ถ้ามี) ชื่อ ............................................................................................... .......... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……………….……………………….. อายุ.................. ปี อาชีพ...............................................  
มีรายได้เดือนละประมาณ........................................... บาท ได้ตกลงรับทราบท าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานใน
ท้ายหนังสือกู้นี้ 

5.1.ข้าพเจ้าขอน าเงินค่าหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบันตามทะเบียนหุ้น และท่ีจะเพ่ิมขึ้นต่อไปในอนาคตท้ังหมดเป็นหลักประกันเงินกู้ 
5.2. ข้าพเจ้าผู้มีชื่อต่อไปนี้ผูกพันตนที่จะต้องค้ าประกันตามค าขอกู้นี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
5.2.1. ชื่อ............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน.......................................... อายุ............... ป ี

สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................  สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด (  ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย       
ต าแหน่ง.................................................................. อัตราเงินเดือน..................................... ........ บาท                 
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................. อ าเภอ...................................... จังหวดั............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน) ........................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 

 
5.2.2. ชื่อ.............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน......................................... อายุ............... ปี 

สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................  สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด (  ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย       
ต าแหน่ง.................................................................. อัตราเงินเดือน............................................. บาท                 
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................. อ าเภอ....................................... จังหวัด.............................. 
โทรศพัท์ (บ้าน) ........................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 

 
5.2.3. ชื่อ.............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน......................................... อายุ............... ปี 

สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................  สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด (  ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย       
ต าแหน่ง.................................................................. อัตราเงินเดือน................................. ............ บาท                 
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................. อ าเภอ...................................... จังหวดั............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน) ...................................... โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 

 
5.2.4. ชื่อ.............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน......................................... อายุ............... ปี 

สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................  สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด (  ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย       
ต าแหน่ง.................................................................. อัตราเงินเดือน..................................... ........ บาท                 
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................. อ าเภอ...................................... จังหวดั............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน) ........................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 

5.2.5. ชื่อ.............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน......................................... อายุ............... ปี 
สมาชิกเลขทะเบียนที่........................................  สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด (  ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย       
ต าแหน่ง.................................................................. อัตราเงินเดือน..................................... ........ บาท                 
โรงเรียน/หน่วยงาน.................................................. อ าเภอ...................................... จังหวดั............................... 
โทรศัพท์ (บ้าน) ........................................ โทรศัพท์ (มือถือ) ............................................... 
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ข้าพเจ้ามีรายการเกี่ยวกับเงินเดือนของข้าพเจ้า ดังนี้ 

เงินเดือน 

รายการหัก 

ภาษ ี กบข. ชพค. ชพส. สหกรณ์ 
กู้ธนาคาร
เพ่ือการ
เคหะฯ 

ธนาคาร
ออมสิน 

รายการ
อ่ืนๆ 

รวม
รายการ

หัก 

เงินเดือน
คงเหลือ 

           
   
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่เสนอมาท้ังหมดนี้เป็นความจริง 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้ขอกู้  (ลงชื่อ) ....................................................... คู่สมรสผู้กู้ 
       (……………………………………………………)         (……………………………………………………) 
  
(ลงชื่อ) ..................................................... พยาน  (ลงชื่อ) ..................................................... พยาน 
       (…………………………………..…………)                                   (………………………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำรับรองของเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือ ผอ.กศน.จังหวัด/ หน่วยงำน 
 ขอรับรองว่ารายการเกี่ยวกับเงินเดือนถูกต้องเป็นความจริง โดยได้พิจารณาค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกรายนี้แล้ว 
และผู้กู้ได้ให้ค ายินยอมให้ผู้มีอ านาจหักเงิน หักเงินเดือน ณ ที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด ตามกฎหมาย 
พระราชบัญญัติสหกรณ์ และตามสัญญาจนครบถ้วนแล้ว เห็นควรให้กู้ได้ 
 
    (ลงชื่อ)...........................................................      (ลงชื่อ)................................................................ 
 (................................................................)   (................................................................) 
            เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน สพป.หรือ สพม.          ผู้อ ำนวยกำร สพป.หรือ สพม. 
  หรือ ผอ.กศน.จังหวัด / หน่วยงำน       หรือ ผอ.กศน.จังหวัด / หน่วยงำน 
 
หมำยเหตุ    –  กรณีผู้กู้เป็นข้าราชการบ านาญ ให้ ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือผู้ได้รับหมายหมายเป็นผู้ลง 
           นามรับรอง บ านาญหน่วยงานอื่นให้ผู้อ านวยการส่วนราชการหรือผู้ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามรับรอง 

- กรณีผู้กู้เป็น ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือ ผอ.กศน.จังหวัด / หน่วยงาน ให้รับรองตนเองได้  
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ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์บันทึกรำยกำร 
 

จ านวนเงินกู้ ................................................................... บาท 

เงินเดือน 
(บาท) 

เงินค่า
หุ้น 

(บาท) 

จ ากัด
วงเงินกู้ 
(บาท) 

เงินกู้คงเหลือ 
สามัญ พิเศษ ฉุกเฉิน 

รวม 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) น/ส กู้

ที ่
(บาท) 

น/ส กู้
ที ่

(บาท) 
น/ส กู้

ที ่
(บาท) 

           
 
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่  (  ) เคย   (  ) ไม่เคย 
  (2) ข้อชี้แจงอ่ืนๆ ....................................................................................................................................  
 
       .............................................................. เจ้าหน้าที่ 
       .................. / ........................ /................ 
 
 

หนังสือแจ้งความประสงค์รับเงินกู้สามัญ 
การรับเงิน (มี 3 ข้อ โปรดเลือก 1 ข้อ) 

 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำผู้กู้มำรับเงินด้วยตนเองที่ส ำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ จ ำกัด 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับเงิน  (ลงชื่อ) ....................................................... ผู้จ่ายเงิน 
 (....................................................)    (....................................................) 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน  (ลงชื่อ) ....................................................... พยาน            
        (…………………………………..…………)                                  (………………………………………………) 
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 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำขอรับเงินโดยให้ทำงสหกรณ์ฝำกเข้ำบัญชีออมทรัพย์ 
 (โปรดเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ต้องการ และลงชื่อรับเงิน) 
(  ) โอนเข้าบัญชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด (ถอนเงินฝากกรณีนี้ต้องไปรับเงินด้วยตนเองเท่านั้น) 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับเงิน  (ลงชื่อ) ....................................................... ผู้จ่ายเงิน 
 (....................................................)    (....................................................) 
  
 
(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน        (ลงชื่อ) ....................................................... พยาน 
       (…………………………………..…………)                                  (………………………………………………) 
 
 
 

ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำขอรับเงิน โดยโอนเข้ำบัญชีเงินเดือนธนำคำร 
 (โปรดเขียนเครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ต้องการ และลงชื่อรับเงิน) 

(  ) โอนเข้าบัญชีเงินเดือน ธนาคาร ................................................สาขา..........................................ประเภทออมทรัพย์    
เลขที่บัญชี ............................................................ .... 
(กรณีธนาคารเรียกค่าธรรมเนียมฝากเงินเข้าบัญชี ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินได้ตามอัตราของธนาคาร) 
 
 
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู้รับเงิน  (ลงชื่อ) ....................................................... ผู้จ่ายเงิน 
 (....................................................)    (....................................................) 
  
 
(ลงชื่อ) ....................................................... พยาน  (ลงชื่อ) ....................................................... พยาน 
       (…………………………………..…………)                                  (………………………………………….……) 
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ค ำเตือนส ำหรับผู้ค้ ำประกัน 

 ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ าประกัน ผู้ค้ าประกันควรอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาให้เข้าใจโดย
ชัดเจน หากผู้ค้ าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท าสัญญาค้ าประกัน 

 ก่อนที่ผู้ค้ าประกันลงนามในสัญญาค้ าประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด เพ่ือค้ าประกันหนี้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินเลขท่ี ........................................ ลงวันที่ ................... เดือน ........................................ พ.ศ. .................... 
ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด (ผู้ให้กู้) กับ (ผู้กู้) ............................................................... ผู้ค้ าประกันจะมี
ความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดอย่างจ ากัดไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 
2. ผู้ค้ าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างช าระกับผู้ให้กู้ ตามสัญญากู้ยืมเงินและอาจต้องรับ

ผิดชดใช้ดอกเบี้ย หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืนๆอีกด้วย 
3. ผู้ค้ าประกันจะต้องรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน 
4. เป็นสัญญาค้ าประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราว ที่ผู้ค้ าประกันสามารถบอกเลิกเพิกถอนได้ 

 นอกจากท่ีกล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้ าประกันยังมีหน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาค้ าประกัน 

  ข้าพเจ้าได้เตือนและรับทราบค าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 

    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้ าประกัน 
           (..............................................................) 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้ าประกัน 
           (..............................................................) 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้ าประกัน 
           (..............................................................) 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้ าประกัน 
           (..............................................................) 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... ผู้ค้ าประกัน 
           (..............................................................) 
 
    (ลงชื่อ) ........................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
           (..............................................................) 
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หนังสือให้ควำมยินยอมตรวจสอบข้อมูลเครดิต 
 

ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด 
395/5 หมู่ที่ 1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 38000 

 
    วันที่............ เดือน ................................. พ.ศ. ................ 

 
 ข้าพเจ้า.......................................................... เลขประจ าตัวประชาชน.......................................... อายุ............ปี 
สมาชิกเลขทะเบียนที่......................... สถานภาพปัจจุบัน  (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หม้าย 
ต าแหน่ง..................................... อัตราเงินเดือน.................................. บาท  โรงเรียน/หน่วยงาน.................................... 
อ าเภอ......................... จังหวดั........................ โทรศัพท์(บ้าน).................................. (มือถือ)........................................... 
 
 ขอท าหนังสือให้ความยินยอมไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  โดยยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
บึงกาฬ จ ากัด ตรวจสอบข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเครดิตของข้าพเจ้าได้จากสถาบันการเงินต่างๆ ทุกประเภท
ธนาคาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ หน่วยงานราชการ กองทุนบ าเหน็จ บ านาญข้าราชการ (กบข.) ส านักงานสวัสดิการ
และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) สหกรณ์ออมทรัพย์ อื่นๆ และบริษัทข้อมูลเครดิตทุกบริษัทที่
สถาบันการเงินเป็นสมาชิก ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ.2545 
 หนังสือให้ความยินยอมของข้าพเจ้าฉบับนี้ ให้มีผลต่อบรรดาข้อมูลทั้งปวงที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตามที่ข้าพเจ้า
ให้ความยินยอมไว้ ที่มีอยู่ก่อนวันที่ลงหนังสือให้ความยินยอมนี้ และให้มีผลอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะได้ปิดบัญชีหรือ
ไม่ได้ใช้บริการกับสถาบันการเงินต่างๆ ดังกล่าวแล้วก็ตาม ทั้งนี้ ความยินยอมที่เป็นการให้ความยินยอมโดยไม่มี
ข้อจ ากัด ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีข้อสงวนใดๆ และเป็นการให้ความยินยอมเพ่ือประโยชน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ 
จ ากัด และให้ถือว่าการถ่ายส าเนาเอกสารนี้ใช้เป็นหลักฐานในการให้ความยินยอมได้เช่นเดียวกัน 
 

          ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

     ลงชื่อ............................................................. ผู้ให้ความยินยอม 
                 (..............................................................) 
 
 
 (ลงชื่อ)....................................................พยาน  (ลงชื่อ).......................................................พยาน
         (......................................................)           (.......................................................) 
 
 
 
 
 
 



- 8 - 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำย เพื่อช ำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ จ ำกัด 

ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด 
395/5 หมู่ที่ 1 ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ  
จ.บึงกาฬ 38000 

     วันที่.............. เดือน................................... พ.ศ. .................. 

เรื่อง   ยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด 
เรียน  หัวหน้าส่วนราชการผู้มอี านาจหักเงินเดือนหรือบ าเหน็จบ านาญ หรือเงินอ่ืนใด 

 ข้าพเจ้า............................................................... เลขประจ าตัวประชาชน.................................... อายุ.............ปี 
ต าแหน่ง...................................... อัตราเงินเดือน............................... บาท โรงเรียน/หน่วยงาน....................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่................ตรอก/ซอย........................................ ถนน............................................. 
ต าบล................................. อ าเภอ................................ จังหวัด.............................. โทรศัพท์(บ้าน).................................. 
(มือถือ)....................................... และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด เลขทะเบียนที่ ............................. 

 มีความประสงค์ให้ส่วนราชการต้นสังกัดมีหน้าที่หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด เพ่ือช าระหนี้ตามเจตนารมณ์ และความประสงค์ของข้าพเจ้า และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ข้อบังคับ  ระเบียบ  และมติ คณะกรรมการด าเนินงานสหกรณ์ จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน 
ดังนี้ 
 ข้อที่  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  ที่ข้าพเจ้าได้รับจากทาง
ราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือน  และส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น  เงินค่าคง
สภาพสมาคมฌาปนกิจ สสอค., สส.ชสอ.,สสอ.รท., สสค.บก. หรือเงินอ่ืนใดทุกประเภท  แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อที่  2.  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง  และได้รับบ าเหน็จ  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหนี้ผู้
จ่ายเงินหักเงินจากเงินบ าเหน็จที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  
แจ้ง  และส่งเงินจ านวนนั้นให้  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  แทนข้าพเจ้าจนเสร็จการ  โดยถือว่าหนังสือฉบับนี้
เป็นหนังสือมอบอ านาจของข้าพเจ้าด้วย 
 ข้อที่  3.  การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  ไม่ว่ากรณีใดๆ  เมื่อได้หักช าระหนี้กับทาง
ราชการแล้ว (ถ้ามี)  ยินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  ก่อนเป็นอันดับแรก  ทั้งไม่จ าเป็นต้อง
บอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ  และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่คัดค้านหรือโต้แย้ง  หรือฟ้องร้องด าเนินคดี  หรืออ้างสิทธิ
ร้องเรียนใดๆ  เอากับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  และส่วนราชการเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินแต่ประการใดทั้งสิ้น 
  อนึ่ง  การหักเงินบ าเหน็จ  ตามข้อ  2  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเต็มจ านวนที่ข้าพเจ้า
พึงรับจากทางราชการทั้งหมด  ในคราวเดียวกัน  แต่ไม่เกินจ านวนตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  แจ้ง  ณ  
วันที่เงินบ าเหน็จนั้น 
 ข้อที่  4.  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  และให้มีผลบังคับทุกๆครั้งตลอดไปที่ข้าพเจ้าได้
กู้ยืมเงินหรือก่อหนี้ประเภทต่างๆ เช่น  เงินกู้ฉุกเฉนิ  กู้หุ้น  กู้สามัญ  เงินค่าคงสภาพสมาคมฌาปนกิจ สสอค., สส.ชสอ.
, สสค.บก. หรือเงินอ่ืนใดทุกประเภท  ตามระเบียบออมทรัพย์ครูบึงกาฬ  จ ากัด  ไม่ว่ารูปแบบใดรวมทั้งส าเนาภาพถ่าย
เอกสารนี้  หรือผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิคส์ด้วย  และข้าพเจ้าจะไม่ถอนการให้ความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่
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จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  เท่านั้น 
  อนึ่ง  ในการท าหนังสือยินยอมฉบับนี้  ข้าพเจ้าขอมอบอ านาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  
เป็นผู้ด าเนินการแทนข้าพเจ้าได้จนเสร็จการ 
  หนังสือฉบับนี้ท าขึ้นในขณะที่ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า
เอง  และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงค์ของ
ข้าพเจ้าทุกประการ  โดยต้นฉบับและหนังสือนี้ส่งให้ส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัด  และส าเนาคู่ฉบับให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  ไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือด าเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย 
 
       ขอแสดงความนับถือ 
 
     (ลงชื่อ) .................................................................. ผู้ให้ความยินยอม/ผู้กู้ 
      (..............................................................) 
         
 
 (ลงชื่อ) .....................................................พยาน  (ลงชื่อ) .....................................................พยาน 
        (.........................................................)          (.........................................................) 
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บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำเงินกู้เงินสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ จ ำกัด 
และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำกู้เลขที่......................../................ลงวันที.่.........เดือน.........................พ.ศ. ............ 

 
  ชื่อผู้กู.้.........................................................................................................................  
  ผู้ให้กู้  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกำฬ จ ำกัด 
 
 ข้อที่  1.  ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินที่กู้ได้ไปช าระเจ้าหนี้เดิม  
 ข้อที่  2.  ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  ผู้ให้กู้  เรียกเอาเงินฌาปนกิจสงเคราะห์  เพื่อ
ก าหนดหนี้ตามสัญญากู้หนี้และช าระหนี้ทุกประเภทที่ผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด  ผู้ให้กู้ให้ครบก่อน
เป็นอันดับแรก  ดังนี้ 
 2.1  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด (ส.ส.ค.) 
 2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด (สสอค.) 
 2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 

2.4  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สสอ.รท.) 
 ข้อที่  3.  ตามสัญญากู้ดังกล่าว  ผู้กู้ได้จัดท าหลักประกันเงินกู้เพ่ิมอีก คือ กรมธรรม์บริษัท................................
กรมธรรม์เลขที่................................. ลงวันที่................. เดือน........................................ พ.ศ. ..................  
วงเงินประกัน................................... บาท (..........................................................................) มอบให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูบึงกาฬ จ ากัด  ผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์  เพ่ือช าระหนี้ตามสัญญากู้หนี้  และช าระหนี้ทุกประเภทที่ผู้กู้มีอยู่จน
ครบถ้วนก่อนเป็นอันดับแรก 
 
   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อพยาน 
 
     (ลงชื่อ)....................................................... ผู้กู ้
            (.........................................................) 
 
     (ลงชื่อ)....................................................... คู่สมรสผู้กู้/ผู้ให้ความยินยอม 
             (........................................................) 
 
     (ลงชื่อ)...................................................... พยาน 
             (........................................................) 
 
     (ลงชื่อ)...................................................... พยาน/ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
            (.........................................................) 
           ต าแหน่ง................................................................. 
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สัญญาค้ าประกันเลขที่ .................................... 
ชื่อผู้กู้ ............................................................... 
สัญญากู้เงินเลขที่.............................................. 

สัญญำค้ ำประกัน 
เขียนที่ ............................................................ 

วันที่ ............ เดือน ................................... พ.ศ. ................ 
 

 ข้าพเจ้า ............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ...................................  อายุ .......... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หม้าย                    
ต าแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน ........................ บาท โรงเรียน/หน่วยงาน ........... ..........................
อ าเภอ ................................ จังหวัด ....................... โทรศัพท์(บ้าน)..........................โทรศัพท์(มือถือ)..............................  
 ข้าพเจ้า ............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ...................................  อายุ .......... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หม้าย                    
ต าแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน ........................ บาท โรงเรียน/หน่วยงาน ........... ..........................
อ าเภอ ................................ จังหวัด ....................... โทรศัพท์(บ้าน)..........................โทรศัพท์(มือถื อ).............................. 
 ข้าพเจ้า ............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ................................... อายุ .......... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หม้าย                    
ต าแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน ........................ บาท โรงเรียน/หน่วยงาน .....................................
อ าเภอ ................................ จังหวัด ....................... โทรศัพท์(บ้าน)..........................โทรศัพท์(มือถื อ).............................. 
 ข้าพเจ้า ............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ................................... อายุ ... ....... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หม้าย                    
ต าแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน ........................ บาท โรงเรียน/หน่วยงาน ........... ..........................
อ าเภอ ................................ จังหวัด ....................... โทรศัพท์(บ้าน).............. ............โทรศัพท์(มือถือ).............................. 
 ข้าพเจ้า ............................................................. เลขประจ าตัวประชาชน ...................................  อายุ .......... ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................... สถานภาพปัจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หย่า  (  ) หม้าย                    
ต าแหน่ง ........................................... อัตราเงินเดือน ........................ บาท โรงเรียน/หน่วยงาน ........... ..........................
อ าเภอ ................................ จังหวัด ....................... โทรศัพท์(บ้าน)..........................โทรศัพท์(มือถือ)............................. . 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้ ำประกัน” 
 
 
 



- 12 - 
 

 ข้อ 1. ตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด ได้ตกลงให้ .............................................................................
กู้เงินไปเป็นจ านวนเงิน ................................................ บาท (................................................ ..........................................) 
เพ่ือ.................................................................................................................... ตามสัญญากู้เงิ นเลขท่ี .........../................ 
ลงวันที่............. เดือน...................................... พ.ศ. ................. ผ่อนส่งช าระแบบ .......................................................... 
งวดละ ...................................................... บาท (........................................................... ..................................................)
พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ......................... ต่อปี รวม...........................งวด (..........................................................)
ตั้งแต่เดือน......................................................... เป็นต้นไป จนกว่าจะช าระเสร็จสิ้น และผู้กู้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูบึงกาฬ จ ากัด ครบถ้วนแล้วเป็นหนี้ที่สมบูรณ์โดยข้าพเจ้าตกลงยินยอมค้ าประกันการช าระหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย
และค่าเสียหายตามสัญญากู้ดังกล่าว 
 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้
ก่อนถึงก าหนดดังที่กล่าวไว้ในสัญญากู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันและปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุก
ประการ และยินยอมให้สหกรณ์ฯ ผู้ให้กู้หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดทุกประเภทของข้าพเจ้าช าระหนี้ตามสัญญานี้ 
ระเบียบ ข้อบังคับ และมติของสหกรณ์ฯ ทุกประการ 
  
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันว่าการท่ีข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯนี้ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่
เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้ าประกันไว้นี้จะได้จัดให้สมาชิกอ่ืน ซึ่ง
คณะกรรมการของสหกรณ์ฯ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้ าประกันแทนข้าพเจ้า 
 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้าให้สิทธิสหกรณ์ฯผู้ให้กู้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี้ ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์ฯ จาก
รายได้เงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ฯได้ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือให้สิทธิ์ดังกล่าวนี้ไว้กับ
สหกรณ์ฯจนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 
 ข้อ 5. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือมอบสิทธิให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืน จ านวน 3 ฉบับ มอบให้
สหกรณ์ฯ หน่วยงานต้นสังกัด และส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
 ผู้ค้ าประกันได้อ่าน และเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 
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   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน  
           (.........................................................................)สมาชิกสหกรณ์ 
 

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

   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน  
           (.........................................................................)สมาชิกสหกรณ์ 
 

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

   (ลงชื่อ) ............................................................. ......... ผู้ค้ าประกัน 
           (.........................................................................)สมาชิกสหกรณ์ 
 

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

   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน  
           (.........................................................................)สมาชิกสหกรณ์ 
 

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

   (ลงชื่อ) ...................................................................... ผู้ค้ าประกัน 
           (.........................................................................)สมาชิกสหกรณ์ 
 

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

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

   (ลงชื่อ) ...................................................................... พยาน / ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น  
           (.........................................................................) 
                                      ต าแหน่ง................................................................ 
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ค ำรับรองของผู้บังคับบญัชำ 

 
 ข้าพเจ้า................................................................(ผู้ให้ค ารับรอง)ต าแหน่ง .........................................................   
สังกัด.................................................................  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.................................................. ... 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 ขอรับรองว่า...........................................................................ต าแหน่ง................................................... 
ขั้นเงินเดือน................................บาท   วิทยฐานะ..................................บาท   รวม.....................................บาท สังกัด
.............................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา.......................................................... 
มีหนี้สินภำยนอกสหกรณ์ฯ ในฐำนะผู้กู้ ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อและส ำนักของเจ้ำหน้ี 
จ ำนวนหน้ีสิน

ต้ังแต่แรก (บำท) 
จ ำนวนเงินต้น
คงเหลือ (บำท) 

ผ่อนช ำระงวดละ 
(บำท/เดือน) 

หมำยเหตุ 

1. ธนาคารกรุงไทย     

2. ธนาคารออมสิน     

3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์     

4. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร     

5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

10.      

                                รวม    

 

ขอรับรองว่า รายการเกี่ยวกับเงินเดือนและหนี้สินถูกต้องเป็นความจริงทุกประการ 

ให้ไว้ ณ  วันที่...........เดือน................................... พ.ศ. ............... 
 
 

        ลงชื่อ............................................ผู้ให้ค ารับรอง 
        (.............................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................... 
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