


 

  แบบฟอรม์คาํขอเงนิกูพ้เิศษ            -1- 

                

                   

 

 

เขียนที� …………………………….…….………….………… 

วนัที�    ……………………………….…….………….…….… 

 

เรยีน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณอ์อมทรพัยค์รกูาฬสินธ ุ ์  จํากดั 

    ขา้พเจ้า…………………………..….........………..………….…...……..  อายุ ..........................ปี    เลขทะเบียนที� ................................ เลขประจาํตวั

ประชาชน  ___ - __   ___ ___ ___ - ___  ___  ___ ___ ___ - ___ ___  - ___  สถานภาพปัจจุบนั  โสด  สมรส  หยา่  ม่าย        

ขอเสนอคาํขอกูเ้งนิพเิศษ เพื�อพจิารณา ดงัต่อไปนี� 

                ขอ้ 1. ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อกูเ้งนิจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั จาํนวน .…..….……...… บาท(……….…………….………………………)  

วตัถปุระสงคเ์พื�อ.................................................................................................. 

    ขอ้ �. ขณะนี� ขา้พเจา้รบัราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง  ..................................................................อายุราชการ (ขณะยื�นคาํขอ) ..............ปี 

(เคยลาออกจากราชการเมื�อปี พ.ศ. ...............) สงักดั /โรงเรียน ……………………………………..….…………………อาํเภอ…………..……………………..… จงัหวดักาฬสนิธุ ์      

ไดร้บัเงนิเดอืน ......................... บาท เงนิประจาํตาํแหน่ง /วทิยฐานะ........................... บาท ปจัจุบนัพกัที�อยู่บา้นเลขที�.….........หมู่ที�…..…….…... บา้น..............................

ถนน….……………………..…ตาํบล……………………..………อาํเภอ ……………………….….……จงัหวดั………………………....………โทรศพัท/์มอืถอื ......................................................................... 

       ขอ้ 3. สาม ี/ภรรยาของขา้พเจา้ชื�อ ............................................................................................อาชพี ..............................................................

ตาํแหน่ง ..................................................... สถานที�ทาํงาน .......................................................................................เงนิเดอืน ...............................บาท 

    ขอ้ �.  ขา้พเจา้มหีนี�สนิที�ปรากฏหลกัฐานการเป็นหนี� โดยชดัเจนซึ�งเป็นหนี�สนิที�ก่อไวก่้อนวนัที�ยื�นคาํขอกู ้นี� 
 

ที� ภาระหนี�จากสถาบนัการเงนิต่าง ๆ งวดรายเดอืน วงเงนิกู ้ หนี�คงเหลอื หมายเหตุ 

1      

2      

3      

4      

5      

�      

   พรอ้มท ั�งไดแ้นบเอกสารหลกัฐานมาพรอ้มนี�และขา้พเจา้ขอรบัรองว่ามจีาํนวนหนี�สนิดงักล่าวเป็นจริงเพื�อประกอบการพจิารณาเงนิกู ้    

   ขอ้ �.  ขา้พเจา้ ขอส่งชําระคืนเงินตน้พรอ้มดอกเบี�ยเป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กนั (เวน้แต่งวดสุดทา้ย)เดือนละ.........................บาท 

(...........................................................)  จาํนวน.........................งวด  ต ั�งแต่เดอืนที�สหกรณ์จ่ายเงนิกูต้ามสญัญาที�ระบไุว ้

 ขอ้ �. ในเวลานี�ขา้พเจา้มหีุน้อยู่ในสหกรณ์   เป็นเงนิ...............................บาท และขา้พเจา้ส่งเงนิค่าหุน้ราย เดอืน ๆ ละ........................บาท/ เดอืน 

  ขอ้ �. นอกจากเงนิค่าหุน้  และหลกัทรพัยต์ามรายละเอยีดการประเมนิหลกัทรพัยป์ระกอบคาํขอกูพ้เิศษ  ขา้พเจา้ ขอเสนอชื�อสมาชิกเพื�อคํ �าประกนั

เงนิกูด้งันี�    

          

 

คาํขอกู้เงนิพเิศษ  
   

สัญญาเงินกูเ้ลขที�  .......................... 

วนัที�  ............../.............../............... 

อนุมัตใิห้กู้.................................บาท 

 
 เลขที�รับ ........................................ 

 วนัที�  ............../................/................... 

คําเตือน : ผูกู้ต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที�กาํหนดไวใ้นแบบคาํขอกูนี้�  ดว้ย

ลายมือชื�อของตนเองโดยถูกตอ้งและครบถว้น มิฉะนั�น สหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 

              :  ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผิด ถา้เขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซ็นชื�อกาํกบัไว ้ 



 

  แบบฟอร์มคาํขอเงินกูพ้เิศษ -2- พรอ้มขอเสนอบุคคลคํ�าประกนั ดงันี�  
 

1 ชื�อ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที�...................ตาํแหน่ง ............................... สงักดั/โรงเรียน..........................  

อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน..........................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ...............................บาทโทรศพัทบ์า้น /ที�ทาํงาน/ 

มอืถือ ............................... ปัจจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที�.........หมู่ที�......... ถนน ...................ตําบล .................................. อาํเภอ......................

จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที�จะคํ�าประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี� เป็นจาํนวนเงนิ ......................... บาท (............................................)  จงึลงลายมอืชื�อไว ้

เป็นสาํคญั ลงชื�อ…………………….………ลายมือชื�อ 

 

2 ชื�อ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที�...................ตาํแหน่ง ............................... สงักดั/โรงเรียน..........................  

อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน..........................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ...............................บาทโทรศพัทบ์า้น /ที�ทาํงาน/ 

มอืถือ ............................... ปัจจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที�.........หมู่ที�......... ถนน ...................ตําบล .................................. อาํเภอ......................

จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที�จะคํ�าประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี� เป็นจาํนวนเงนิ ......................... บาท (............................................)  จงึลงลายมอืชื�อไว ้

เป็นสาํคญั ลงชื�อ…………………….………ลายมือชื�อ 

 

3 ชื�อ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที�...................ตาํแหน่ง ............................... สงักดั/โรงเรียน..........................  

อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน..........................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ...............................บาทโทรศพัทบ์า้น /ที�ทาํงาน/ 

มอืถือ ............................... ปัจจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที�.........หมู่ที�......... ถนน ...................ตําบล .................................. อาํเภอ......................

จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที�จะคํ�าประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี� เป็นจาํนวนเงนิ ......................... บาท (............................................)  จงึลงลายมอืชื�อไว ้

เป็นสาํคญั ลงชื�อ…………………….………ลายมือชื�อ 

 
4 ชื�อ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที�...................ตาํแหน่ง ............................... สงักดั/โรงเรียน..........................  

อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน..........................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ...............................บาทโทรศพัทบ์า้น /ที�ทาํงาน/ 

มอืถือ ............................... ปัจจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที�.........หมู่ที�......... ถนน ...................ตําบล .................................. อาํเภอ......................

จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที�จะคํ�าประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี� เป็นจาํนวนเงนิ ......................... บาท (............................................)  จงึลงลายมอืชื�อไว ้

เป็นสาํคญั ลงชื�อ…………………….………ลายมือชื�อ 

 

5 ชื�อ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที�...................ตาํแหน่ง ............................... สงักดั/โรงเรียน..........................  

อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน..........................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ...............................บาทโทรศพัทบ์า้น /ที�ทาํงาน/ 

มอืถือ ............................... ปัจจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที�.........หมู่ที�......... ถนน ...................ตําบล .................................. อาํเภอ......................

จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที�จะคํ�าประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี� เป็นจาํนวนเงนิ ......................... บาท (............................................)  จงึลงลายมอืชื�อไว ้

เป็นสาํคญั ลงชื�อ…………………….………ลายมือชื�อ 

ทั�งนี�ผูค้ ํ�าประกนัยินยอมอยูภ่ายใตร้ะเบียบและหลกัเกณฑส์หกรณ์ที�ใชบ้งัคบัอยูใ่นขณะนี�   และที�เกิดขึ�นภายหลงั   การอนุมตัิเงินกูต้ามคาํขอนี�  

* คาํเตือน  สมาชิกคนหนึ�งจะเป็นผูค้ํ�าประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกวา่หา้คนในเวลาเดียวกนัไม่ได*้ 

    ขอ้ �. ขา้พเจา้เป็นสมาชิก กบข.        ชพค.   ชพส.   สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (ส.ค.ส.)เลขที�............... 

 สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จาํกดั(สสอท.) เลขที�        สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จาํกดั(สส ชสอ.)เลขที� ............ 

 ขอ้ �. ขา้พเจา้ ขอรับรองวา่เมื�อขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัเงินกูพ้ิเศษแลว้ ขา้พเจา้จะไม่ขอกูเ้งินจากที�อื�นใด  ซึ� งจะตอ้งหักเงินเดือน ณ ที�จ่าย จนกวา่จะชาํระหนี� เงินกู้

ดงักล่าวขา้งตน้จน หมดสิ�น 

 ขอ้ ��. ขา้พเจา้ ขอรับรองว่าขอ้ความทั�งหมดนี� เป็นความจริง และ เป็นเอกสารหลกัฐานแห่งมูลหนี� ที� ถูกตอ้งมิไดก้ระทาํ หรือ มีส่วนรู้เห็นในการกระทาํ

ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน หรือ ทาํเอกสารหลกัฐานดงักล่าวเป็นเท็จแต่อยา่งใด  และ หากขา้พเจา้ได้รับอนุมติัคาํขอกูย้ืมเงิน  ขา้พเจา้ตกลงจะไปทาํสัญญากูย้ืมเงิน

ตามระยะเวลาที�กาํหนดและจะปฏิบติัตามระเบียบขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  ในการนี�ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินเดือนของขา้พเจา้หักเงินเดือน

หรือเงินอื�นใด  ที�ขา้พเจา้มีสิทธิ� ไดรั้บโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการหรือหน่วยงานอื�นเพื�อนาํส่งต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงินงวดชาํระหนี�  ที�ระบุไวใ้นหนังสือ

สัญญากูเ้งินฉบบันี�  

      ขอ้ 11. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั ระเบียบ หลกัเกณฑ์ ประกาศ และ เงื�อนไขการกู้เงินรวมหนี�ตลอดจน  ขอ้ตกลงตามที�ระบุไวใ้นหนังสือสัญญากูเ้งิน

ฉบบันี�แลว้ ขา้พเจา้ยินยอมรับและปฏิบติัตามและให้ถือเป็นส่วนหนึ� งของหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�   มีผลผูกพนัขา้พเจา้โดยสมบูรณ์ทุกประการ ขา้พเจา้ไดรั้บทราบ

และเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�แลว้ จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

               (ลงชื�อ)...................................................................ผู้ขอกู้  

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

  

คํายินยอมของคู่สมรส 

ขา้พเจา้.............................................................เป็นคู่สมรสของ ................................................................... 

ไดย้ินยอมให้ ................................................................ กูย้ืมเงินกูพ้ิเศษ จากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ 

 จาํกดั ตามสัญญาเงินกูข้า้งตน้นี� และขา้พเจ้าได ้ ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสําคญั 

                         (ลงชื�อ).....................................................คู่สมรสผูใ้ห้คาํยนิยอม 
                                              (.................................................................) 



 

   แบบฟอรม์คาํขอเงนิกูพ้เิศษ 
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                     หนังสอืยินยอมใหส้ว่นราชการ  หกัเงนิชําระหนี� ค่าหุน้หรอืเงนิอื�นใดใหแ้ก่สหกรณ์และใหส้หกรณ์หกัเงนิ 

                      ค่าหุน้  เงนิปนัผลเงนิเฉลี�ยคืน  หรือเงนิอื�นใดที�มีสทิธิไดร้บั โดยหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก 

                                                    ทาํที�สหกรณ์ออมทรพัยค์รู.........................จาํกดั วนัที�...........เดอืน........................พ.ศ. .................. 

          ขา้พเจา้...................................................................อาย.ุ..... ปี เลขบตัรประชาชน ___ - __  ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___    

ปจัจบุนัอยู่บา้นเลขที�........หมู…่....ซอย.....................ถนน....................... ตาํบล............... อาํเภอ................ จงัหวดั................โทรศพัทม์อืถอื ......................... 

 รบัราชการหรืองานประจาํตาํแหน่ง......................สงักดั / โรงเรียน..............................อาํเภอ....................... เงนิไดร้ายเดือน ....................บาท 

เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท โทรศพัทท์ี�ทาํงาน / มอืถอื ..............................................................   

  สมาชิกเลขทะเบยีนที�.....................มคีวามประสงคใ์หส้่วนราชการ /หน่วยงาน ที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงนิ และนาํส่งเงนิใหส้หกรณ์ที�ขา้พเจา้เป็นสมาชิกจึงมี

หนงัสอืใหค้วามความยินยอมฉบบันี� ต่อสหกรณ์ที�ขา้พเจา้เป็นสมาชิกอยู่เพื�อใหต้น้สงักดัหกัส่งเงนิที�ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัท ั�งปจัจุบนัและอนาคต ส่งใหแ้ก่สหกรณ ์ดงันี�  

    ขอ้ 1. ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิ หกัเงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิบาํเหน็จ เงนิบาํนาญ หรือ เงนิอื�นใดที� ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ หรือหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดั

อยู่ ท ั�งปจัจุบนั อนาคต ตามจาํนวนที�สหกรณ์ไดแ้จง้ใหใ้น แต่ละเดือนและส่งชาํระหนี� ชาํระค่าหุน้หรือเงนิอื�นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกเดือนโดยหกัเป็นลาํดบั

แรกตาม พระราชบญัญตัิสหกรณ ์(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ที�กาํหนดไวว้่า  “ใหเ้พิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 

42/1 เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐัหรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื�นใดที�สมาชิกปฏบิตัิ

หนา้ที�อยู่ หกัเงนิเดือนหรือค่าจา้งหรือเงนิอื�นใดที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชิกนั�น เพื�อชาํระหนี�หรือภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจาํนวนสหกรณ์แจง้ไป

จนกว่าหนี�หรือภาระผูกพนันั�นจะระงบัสิ�นไป ใหห้น่วยงานนั�นหกัเงนิดงักล่าว และส่งเงนิที�หกัไวน้ ั�นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

         การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยินยอม การหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี�

ภาษอีากร และการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม” 

     ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง และไดร้บัเงนิบาํเหน็จ บาํนาญหรือเงนิอื�นใดขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงนิจากเงนิบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงนิอื�นใด ที�ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจาํนวนที�สหกรณ์ไดแ้จง้ และใหส้่งเงนิจาํนวน

ดงักลา่วนั�นใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกคร ั�ง 

          ขอ้ 3. การหกัเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิบาํเหน็จ เงนิบาํนาญ หรือเงนิอื�นใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ขอ้ 2.เมื�อไดห้กัชาํระหนี�แก่ทางราชการแลว้ (ถา้ม)ี ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กั

เงนิดงักลา่วส่งชาํระหนี�ใหส้หกรณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

           ขอ้ 4. หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิตาม ขอ้ 3. นี�  ใหม้ผีลตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการใหค้าํยินยอมนี� ไม่ว่าท ั�งหมดหรือบางส่วน จนกว่า

ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้ภาระหนี�สนิที�ขา้พเจา้มต่ีอสหกรณ ์เวน้แต่จะไดร้บัคาํยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสหกรณ ์

          ขอ้ 5. ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งเปลี�ยนแปลงส่วนราชการที�สงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอื�นหรือหน่วยงานอื�นของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขา้พเจา้

ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แห่งใดแห่งหนึ�งที�ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมอีาํนาจหกัเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิ

บาํเหน็จ เงนิบาํนาญ หรือเงนิอื�นใดในลกัษณะเดียวกนัที�ขา้พเจา้มสีทิธิจะไดร้บัจากทางราชการหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แลว้แต่กรณี เพื�อส่งชาํระ

หนี�  ชาํระค่าหุน้ หรือเงนิอื�นใด  ใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถือปฏบิตัิตามคาํยินยอมในหนงัสอืฉบบันี�ทุกประการเพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ี

หนงัสอืแจง้ใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่เพื�อดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพยีงพอแลว้ 

          ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี�ยคืน และเงนิที�สหกรณ์จ่ายใหข้า้พเจา้ รวมท ั�งสทิธิเรียกรอ้งต่างๆ ที�ขา้พเจา้ไดร้บัใน

ระหว่างที�ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ ์ใหส้หกรณ์ในฐานะเจา้หนี�ของขา้พเจา้ หกัเงนิดงักล่าวชาํระหนี� เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี�ภาษอีากร และ การหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชิก

ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกนัสงัคม จนกว่าจะชาํระหนี� เสร็จสิ�น  ตามมาตรา42/1  แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553  มาตรา8  ที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 

2542หนงัสอืยินยอมฉบบันี�ทาํขึ�นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนี�ท ั�งหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ 

จึงลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญัหนงัสอืยนิยอมฉบบันี�  ขา้พเจา้ไดท้าํไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

                                                     ลงชื�อ ................................................................. ผูใ้หค้าํยนิยอม(ผูกู้)้ 

                                                             (............................................................) 
ลงชื�อ .................................................. พยาน/การเงนิ/ผอ.รร                         ลงชื�อ ................................................. พยาน/กรรมการเขต 

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

  

ผูกู้ ้



 

  แบบฟอร์มคาํขอเงนิกูพ้ิเศษ 
  ผูกู้ ้ 

  

                                                                                                      -� - 

บนัทึกเจา้หนา้ที�การเงนิโรงเรียน/หน่วยงาน   

          เขียนที� ............................................................................... 

วนัที� ....................  เดือน .....................................พ.ศ................. 

 

ขา้พเจา้ นาย  นาง นางสาว………………………………………………..…………. ตาํแหน่ง ……………………….…..………… 

สังกดั / โรงเรียน  ........................................................ขอรับรองวา่   นาย  นาง นางสาว………………….……………………….......……… 

ตาํแหน่ง ...........................................................................สังกดั / โรงเรียน  ..............................................................................................................  ไดรั้บเงิน

ไดร้ายเดือน / ค่าจา้ง เดือนละ .................................. บาท เงินประจาํตาํแหน่ง,วิทยฐานะ ................................บาทและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ

ประจาํเดือน  .................................................. บาท   มีเงินเดือนคงเหลือ .............................................บาท 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สมาชิกรายนี�สามารถกูเ้งิน   และมีเงินเดือนเหลือชาํระหนี�ได ้

 

                           (ลงชื�อ)..............................................................เจ้าหน้าที�การเงินโรงเรียน/หน่วยงาน 

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

  

บนัทกึการพจิารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา  

        เขียนที� ............................................................................... 

วนัที� ....................  เดือน .....................................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………..……...….…….. ต ําแหน่ง ………………..………………….……

สังกดั/โรงเรียน….…....................................................................ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็นและตามที�ไดส้อบถามแลว้ ขอรับรองว่า 

�. เป็นลายมือชื�อของ นาย นาง นางสาว…………………………………………..………………………………ผูข้อกู ้/ ผูค้ ํ�าประกนัเงินกู ้

จริงและไดพ้ิจารณาตามที�รู้เห็นและตามที�สอบถามแลว้เป็นจริงทุกประการ 

�.  ผูข้อกู ้ / ผูค้ ํ�าประกนั  �อยูใ่นระหว่างขอยา้ยไป ............................. � ไม่ขอยา้ย 

3.  มีความเห็นว่า            �สมควรให้กู ้/ ค ํ�าประกนั   ได ้                    � ไม่สมควรให้กู ้/ ค ํ�าประกนัเพราะ........................... 

4.  ขา้พเจา้รับทราบและจะหักเงิน ณ ที�จ่ายให้สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก 

 

                                                                                           (ลงชื�อ)   ………………………………….…………   ผู้บังคับบัญชา 

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

 

 

  



  แบบฟอรม์คาํขอเงินกูพ้ิเศษ                                                            หนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดือน ณ ที�จ่าย     -�-    

                        เขียนที�…………………………………….…………………………. 

                                                                         วนัที� ……………เดือน………………………..……………พ.ศ.…………….. 

เรียน   ผู้อาํนวยการสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษากาฬสินธ์ุ   /  ผู้อํานวยการ  / หัวหน้าหน่วยงาน ทุกแห่ง 
  ขอ้1.ขา้พเจา้ (ผู ้กู )้นายนางนางสาว………………………………………………….…………สมาชิกเลขทะเบียนที�……………....…สงัก ัด/

โรงเรียน……………………………..……………อาํเภอ…………….……….จงัหวดักาฬสินธุ์   ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั ตามสญัญาที� 

...…………./……...….ลงวนัที� …………….………….จาํนวนเงนิกู.้.……………..………….บาท (....................................................) ยนิยอมใหห้วัหนา้การเงนิหรือผูม้ี

หนา้ที�จ่ายเงนิเดอืนของหน่วยงานที� ขา้พเจา้สงักดัหกัเงนิเดือนหรือเงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้มสีิทธิไดร้บัจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัเพื�อชาํระหนี�ตามสญัญาเงนิกูไ้ม่ว่าจะเป็น

หนี�ตน้เงนิดอกเบี�ยค่าอุปกรณแ์ห่งหนี�และ ค่าเสยีหายตามที�ปรากฏในสญัญาเงนิกูไ้ดจ้นเต็มจาํนวนท ั�งนี� โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ย้ินยอมทราบล่วงหนา้ก่อนและใน

กรณีที�ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยินยอมใหห้วัหนา้การเงนิหรือผูม้หีนา้ที�จ่ายเงนิเดือนของหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหม่หกัเงนิหรือเงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้มสีิทธิไดร้บัจาก

หน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหมเ่พื�อชาํระหนี�ดงักล่าวใหส้หกรณ์ต่อไปจนครบตามสญัญา 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ �  นาย �  นาง �  นางสาว ………….……………………………..…………………………  ผูค้ํ�าประกนั    คนที�  �  

         ขา้พเจา้ �  นาย �  นาง �  นางสาว ………….………………………..………………………………  ผูค้ํ�าประกนั    คนที�  �  

         ขา้พเจา้ �  นาย �  นาง �  นางสาว ……………….….……………………………………………….  ผูค้ํ�าประกนั    คนที�  � 

        ขา้พเจา้ �  นาย �  นาง �  นางสาว ………….……………..…………………………………………  ผูค้ํ�าประกนั    คนที�  � 

         ขา้พเจา้ �  นาย �  นาง �  นางสาว ………….………………………..………………………………  ผูค้ํ�าประกนั    คนที�  5 

   ไดค้ํ�าประกนัการกูเ้งนิของ�นาย�นาง�  นางสาว .…………………………………………………………..……ผูกู้ต้ามสญัญาคํ �าประกนัลงวนัที�…………/………….ยินยอมให ้

  หวัหนา้งานการเงนิของหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัหกัเงนิเดือน หรือ เงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัเพื�อชาํระหนี�แทนผูกู้ ้ในกรณีที�ผูกู้ไ้ม่ 

  ชาํระหนี�ตามขอ้1.ใหแ้ก่สหกรณ์ฯและในกรณีที�ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยินยอมใหห้วัหนา้งานการเงนิของหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหม ่หกัเงนิเดือนหรือเงนิอื�น 

  ใดที�ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหม่ เพื�อชาํระหนี�ดงักล่าวใหส้หกรณ์ฯต่อไปและใหม้ผีลบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. ���� และ 

  แกไ้ขฉบบัที� � พ.ศ. ���� มาตรา ��/� 

         อนึ�ง หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดือนฉบบันี�  ขา้พเจา้จะไม่เพกิถอนจนกว่าจะชดใชเ้งนิกูจ้นเสร็จสิ�น หรือไดร้บัความยนิยอมจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รู   

   กาฬสนิธุ ์ จาํกดั ก่อน 

                                                             (ลงชื�อ) ………………………….….……..……….ผู้ให้คํายินยอม(ผู้กู้) 

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

(ลงชื�อ)…….……………………..……….. ผูใ้หค้าํยินยอม (ผูค้ํ�าประกนั คนที� �)                  (ลงชื�อ)…….…………………….…………….. ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูค้ํ�าประกนั คนที� 3) 

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

  

(ลงชื�อ)…….…………………..….………. ผูใ้หค้าํยินยอม (ผูค้ํ�าประกนั คนที�2)                   (ลงชื�อ)…….………………..….………..……..ผูใ้หค้าํยินยอม (ผูค้ํ�าประกนั คนที� 4) 

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

                                                      (ลงชื�อ)…….………………..….……..……..……..ผูใ้หค้าํยนิยอม (ผูค้ํ�าประกนั คนที� 5) 

(ลงชื�อ) ………………..………..………..พยาน/การเงนิ/ผอ.รร.     (......................................................)                ชื�อ) ……………………..…….………..….พยาน/กรรมการเขต 

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

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์ จาํกดั  

        ตามที��นาย�นาง�นางสาว………...…………..……………………………… สมาชิกทะเบยีน……………….… สงักดั/โรงเรยีน........................................................ 

อาํเภอ.........................................จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดร้บัอนุมตัิใหกู้เ้งนิกูพ้เิศษนี�   ตามสญัญาที�…………..……/………....…ลงวนัที�……………………..…..……..……

จาํนวนเงนิ…...................………..บาท(...............................................) สญัญาส่งงวดชาํระหนี�…………….งวด ตน้เงนิเดอืนละ……………..…บาท พรอ้มดอกเบี�ย นั�น   

        ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าผูกู้เ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการส่งชาํระหนี�และยนิยอมหกัเงนิไดร้ายเดอืนหรอืเงนิไดอ้ื�นใดของผูกู้ ้เพื�อชาํระหนี�เงนิกูต่้อสหกรณ์ออมทรพัย์

ครูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั  เป็นรายแรกตลอดจนครบตามสญัญา 

              (ลงชื�อ) ………………….………..…..………….…….ผูร้บัรอง             (ลงชื�อ)………………………..………..………. ผูร้บัรอง 

                             (…………………..……………….………….)                                         (………………………….………………….)                                       
                                    หวัหนา้งานการเงนิ                                                                       ผูอ้าํนวยการ / หวัหนา้หน่วยงาน 

    



 

   แบบฟอรม์คาํขอเงนิกูพ้เิศษ 
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           หนังสือยินยอมใหส้ว่นราชการ  หกัเงนิชําระหนี� ค่าหุน้หรือเงนิอื�นใดใหแ้ก่สหกรณแ์ละใหส้หกรณ์หกัเงนิ      

             ค่าหุน้  เงนิปนัผลเงนิเฉลี�ยคืน  หรือเงนิอื�นใดที�มีสิทธิไดร้บั โดยหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก 
                                                    ทาํที�สหกรณอ์อมทรพัยค์รู.........................จาํกดั วนัที�...........เดอืน........................พ.ศ. .................. 

          ขา้พเจา้...................................................................อาย.ุ..... ปี เลขบตัรประชาชน ___ - __  ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___    

ปจัจบุนัอยู่บา้นเลขที�........หมู…่....ซอย.....................ถนน....................... ตาํบล............... อาํเภอ................ จงัหวดั................โทรศพัทม์อืถอื ......................... 

 รบัราชการหรืองานประจาํตาํแหน่ง......................สงักดั / โรงเรียน..............................อาํเภอ....................... เงนิไดร้ายเดือน ....................บาท 

เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท โทรศพัทท์ี�ทาํงาน / มอืถอื ..............................................................   

  สมาชิกเลขทะเบยีนที�.....................มคีวามประสงคใ์หส้่วนราชการ /หน่วยงาน ที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงนิ และนาํส่งเงนิใหส้หกรณ์ที�ขา้พเจา้เป็นสมาชิกจึงมี

หนงัสอืใหค้วามความยินยอมฉบบันี� ต่อสหกรณ์ที�ขา้พเจา้เป็นสมาชิกอยู่เพื�อใหต้น้สงักดัหกัส่งเงนิที�ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัท ั�งปจัจุบนัและอนาคต ส่งใหแ้ก่สหกรณ ์ดงันี�  

    ขอ้ 1. ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิ หกัเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิบาํเหน็จ เงนิบาํนาญ หรือ เงนิอื�นใดที� ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ หรือหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดั

อยู่ ท ั�งปจัจุบนั อนาคต ตามจาํนวนที�สหกรณ์ไดแ้จง้ใหใ้น แต่ละเดือนและส่งชาํระหนี� ชาํระค่าหุน้หรือเงนิอื�นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกเดือนโดยหกัเป็นลาํดบั

แรกตาม พระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ที�กาํหนดไวว้่า  “ใหเ้พิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542มาตรา 

42/1 เมื�อสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐัหรือนายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื�นใดที�สมาชิกปฏบิตัิ

หนา้ที�อยู่ หกัเงนิเดือนหรือค่าจา้งหรือเงนิอื�นใดที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชิกนั�น เพื�อชาํระหนี�หรือภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจาํนวนสหกรณ์แจง้ไป

จนกว่าหนี�หรือภาระผูกพนันั�นจะระงบัสิ�นไป ใหห้น่วยงานนั�นหกัเงนิดงักล่าว และส่งเงนิที�หกัไวน้ ั�นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

         การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยินยอม การหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี�

ภาษอีากร และการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชกิตอ้งถกูหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม” 

     ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง และไดร้บัเงนิบาํเหน็จ บาํนาญหรือเงนิอื�นใดขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรือ

หน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงนิจากเงนิบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงนิอื�นใด ที�ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจาํนวนที�สหกรณ์ไดแ้จง้ และใหส้่งเงนิจาํนวน

ดงักลา่วนั�นใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกคร ั�ง 

          ขอ้ 3. การหกัเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิบาํเหน็จ เงนิบาํนาญ หรือเงนิอื�นใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ขอ้ 2.เมื�อไดห้กัชาํระหนี�แก่ทางราชการแลว้ (ถา้ม)ี ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กั

เงนิดงักลา่วส่งชาํระหนี�ใหส้หกรณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

           ขอ้ 4. หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิตาม ขอ้ 3. นี�  ใหม้ผีลตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการใหค้าํยินยอมนี� ไม่ว่าท ั�งหมดหรือบางส่วน จนกว่า

ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้ภาระหนี�สนิที�ขา้พเจา้มต่ีอสหกรณ ์เวน้แต่จะไดร้บัคาํยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสหกรณ ์

          ขอ้ 5. ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งเปลี�ยนแปลงส่วนราชการที�สงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอื�นหรือหน่วยงานอื�นของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขา้พเจา้

ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แห่งใดแห่งหนึ�งที�ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมอีาํนาจหกัเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิ

บาํเหน็จ เงนิบาํนาญ หรือเงนิอื�นใดในลกัษณะเดียวกนัที�ขา้พเจา้มสีทิธิจะไดร้บัจากทางราชการหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แลว้แต่กรณี เพื�อส่งชาํระ

หนี�  ชาํระค่าหุน้ หรือเงนิอื�นใด  ใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถือปฏบิตัิตามคาํยินยอมในหนงัสอืฉบบันี�ทุกประการเพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ี

หนงัสอืแจง้ใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่เพื�อดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพยีงพอแลว้ 

          ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี�ยคืน และเงนิที�สหกรณ์จ่ายใหข้า้พเจา้ รวมท ั�งสทิธิเรียกรอ้งต่างๆ ที�ขา้พเจา้ไดร้บัใน

ระหว่างที�ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ ์ใหส้หกรณ์ในฐานะเจา้หนี�ของขา้พเจา้ หกัเงนิดงักล่าวชาํระหนี� เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี�ภาษอีากร และ การหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชิก

ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกนัสงัคม จนกว่าจะชาํระหนี� เสร็จสิ�น  ตามมาตรา42/1  แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553  มาตรา8  ที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 

2542หนงัสอืยินยอมฉบบันี�ทาํขึ�นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนี�ท ั�งหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ 

จึงลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญัหนงัสอืยนิยอมฉบบันี�  ขา้พเจา้ไดท้าํไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

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

                                                             (............................................................) 
                ลงชื�อ .................................................. พยาน/การเงนิ/ผอ.รร                      ลงชื�อ ................................................. พยาน/กรรมการเขต 

                  (.....................................................)                                                (.....................................................) 
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                                                                                                                                         เขียนที�....................................................................................... 

วนัที�.............เดือน..........................พ.ศ................ 

 ขา้พเจา้.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที�....................อายุ.............ปี เลขประจาํตวัประชาชน �� หลกั                                

                                                                   ปรากฏตามสําเนาบตัรแนบทา้ยหนังสือนี�  รับราชการ หรืองานประจาํในตาํแหน่ง...........................................

สังกดัโรงเรียน..............................................................................อาํเภอ..........................................จงัหวดักาฬสินธุ์   
ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที�................หมู่ที�.........ซอย....................ถนน.......................ตาํบล............................อาํเภอ.......................จงัหวดั......................... รหัส

ไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์...............................เงินไดร้ายเดือน..........................บาท เงินประจาํตาํแหน่ง/วิทยฐานะ.......................บาท ขอทาํสัญญา

คํ�าประกนัเงินกูไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธุ์ จาํกดั ซึ� งต่อไปในสัญญาคํ�าประกนันี� จะใชค้าํวา่ “สหกรณ์”  เพื�อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

 ขอ้1. ตามที�        นาย       นาง         นางสาว........................................................................(ต่อไปเรียกวา่ “ผูกู้”้) ไดกู้เ้งินกูพ้ิเศษ จากสหกรณ์ ตาม

หนัง สือสั ญญาเ งิน กู้พิ เศษ   เลข ที� . . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . . . . . ลงวันที� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . เ ป็น เ งินจําน วน. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บา ท 

(............................................................) และผูกู้ไ้ดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้นั�น ขา้พเจา้ตกลงยินยอมคํ�าประกนัเพื�อหนี� สิน

เกี�ยวกบัเงินกูร้ายนี� เป็นเงินจาํนวน ................................บาท (..............................................................) พร้อมดอกเบี�ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า

ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�รายนี�ดว้ย 

 ขอ้2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมคํ�าประกนัหนี�ดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเรื�องการส่งเงินงวดชาํระหนี�  อตัราดอกเบี�ย และการเรียก

คืนเงินกู้ก่อนถึงกาํหนดตามที�กล่าวไวใ้นหนังสือสัญญาเงินกู ้สําหรับเงินกู้พิเศษ  นั�น โดยตลอดแล้ว ขา้พเจา้ยินยอมปฏิบติัตาม    ขอ้ผูกพนันั�น ๆ ทุก

ประการ จนกวา่หนี� สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้3. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่ การที�ขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี�  ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้   หลุดพน้จากการ

คํ�าประกันรายนี�  จนกว่าผูท้ี�ขา้พเจา้คํ� าประกันไวนี้�  จะไดจ้ดัให้สมาชิกอื�นซึ� งคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ� าประกนัแทน

ขา้พเจา้ 

 ขอ้4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนี� ให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้ภายในหกสิบวนันับแต่

วนัที�ผูกู้ผ้ิดนัด ขา้พเจา้ยนิยอมชาํระหนี�แทนผูกู้โ้ดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินของหน่วยงานที�ขา้พเจา้สังกดั หักจาํนวนเงิน ณ ที�จ่าย ชาํระหนี�

ซึ� งขา้พเจา้ตอ้งชาํระใหแ้ก่สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สังกดัส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ได้

ทาํหนังสือยนิยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดมอบไวก้บัสหกรณ์เพื�อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ และความยินยอมนี� ให้มีอยู่ตลอดไป 

ทั�งนี� จนกวา่จะไดช้าํระหนี�ตามสัญญาเงินกูพ้ิเศษ  ที�ขา้พเจา้ไดค้ ํ�าประกนันั�น โดยสิ�นเชิงแลว้ 

 ขอ้�. เมื�อผูกู้ผ้ิดนัดชาํระหนี�  ให้สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ขา้พเจา้ ณ บา้นเลขที� .............หมู่ที�............ซอย.........................ถนน...................

ตาํบล........................อาํเภอ......................จงัหวดั........................รหัสไปรษณีย.์................หรือตามที�ขา้พเจา้ไดแ้จง้เปลี�ยนแปลงใหส้หกรณ์ทราบภายหลงั 

 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที�อยู่จากที�ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือนี�  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทนัที ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์

ทราบ หากสหกรณ์ไดม้ีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที�ตามขอ้ � หรือมีการดาํเนินคดีเกี�ยวกบัหนี� สินตามสัญญานี�  ให้ถือว่าขา้พเจา้ยงัคงมีภูมิลาํเนาอยู่ตามที�

ระบุไวใ้นหนงัสือนี�  ขา้พเจา้มิอาจปฏิเสธหรือโตแ้ยง้ใดๆ วา่หนงัสือบอกกล่าวยงัไปไม่ถึงหรือสหกรณ์ไม่มีหนังสือบอกกล่าว แก่ขา้พเจา้ 

 ขอ้7. หากมีการฟ้องร้องบงัคบัคดีเกี�ยวกบัหนี� สินตามสัญญานี�  ขา้พเจา้ผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีไดท้ี�ศาลจงัหวดักาฬสินธุ ์

 สัญญาคํ�าประกนัฉบบันี�  ทาํไว ้ณ วนัที�ซึ� งระบุขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและไดอ่้านขอ้ความในสัญญานี�   โดยตลอดแลว้

เห็นวา่ถูกตอ้ง และขา้พเจา้สมคัรใจเป็นผูค้ ํ�าประกนั จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 

                                                                      ………………………………….ผูค้ ํ�าประกนั 

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

                                                                            ………………………….พยาน/การเงิน/ผอ.รร. 

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

                                                                            ………………………….พยาน/กรรมการเขต 

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

 

สัญญาคํ�าประกนัสําหรับเงินกูพ้ิเศษ 

คํารับรองของผู้บังคบับัญชา 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื� อของผู ้ค ํ� า

ประกนัจริงและตามที�ขา้พเจา้ไดส้อบถาม

ผู ้ค ํ� าประกันซึ� งได้แสดงไว้ในสัญญาคํ� า

ประกนันี�แลว้เป็นจริงทุกประการ 

    (ลงชื�อ)............................................................... 

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

ตาํแหน่ง.............................................................. 

 

คํายินยอมของคู่สมรสของผู้คํ�าประกัน 

ขา้พเจา้....................................................เป็นคู่สมรส

ของนาย/นาง..........................................................ได้

ยินยอมให้คู่สมรส เป็นผูค้ ํ�าประกนัเงินกูพ้ิเศษ   ของ 

นาย/นาง...................................................................... 

ตามสัญญาคํ�าประกนัเงินกูข้า้งตน้นี�และขา้พเจา้ได ้      

ลงลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

(ลงชื�อ)...........................................คู่สมรสผูใ้ห้คาํยินยอม     

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

 



 

                                                                                                                                                      -8- 

            คาํเตือนสําหรับผู้คํ�าประกันเงินกู้พเิศษ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ จํากดั / ผู้คํ�าประกนั ทุกท่าน 

-------------------------------------- 
  ก่อนที�จะลงนามในสัญญาคํ�าประกนั ผูค้ ํ�าประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา        

คํ�าประกนั ใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน หากผูค้ ํ�าประกนัมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนที�จะทาํสัญญาคํ�าประกนั       

การที�ผูค้ ํ�าประกนัลงลายมือชื�อในสัญญาคํ�าประกนัให(้ผูกู้)้    นาย    นาง    นางสาว..................................................................... 

เพื�อคํ�าประกนัหนี�ตามสัญญาเงินกูพิ้เศษ    เลขที�..........................ลงวนัที�.................เดือน.....................................พ.ศ............................... 

ระหวา่ง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั (ผูใ้หกู้)้ กบั ผูกู้ ้ผูค้ ํ�าประกนัจะมีความรับผิดชอบต่อผูใ้ห้กูใ้น

สาระสาํคญั ดงันี�  

  �.  ผูค้ ํ�าประกนั จะตอ้งรับผิดชอบอยา่งจาํกดั ตามที�กาํหนดในสัญญากูย้ืมเงิน 

  �.  ผูค้ ํ�าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบในหนี� สินของผูกู้ต่้อผูใ้ห้กูภ้ายในวงเงินที�ไดค้ ํ�าประกนัใหแ้ก่ผูกู้ ้

                                  ตามสัญญากูย้ืมเงิน และอาจจะตอ้งรับผิดชอบชดใชด้อกเบี�ยหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน 

       ค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี� ที�ไดค้ ํ�าประกนัไว ้

  ……………………………………………………………………………………………………………………… 

  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

  นอกจากที�กล่าวไวข้า้งตน้แลว้ ผูค้ ํ�าประกนัยงัมีหนา้ที�และความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามที�ระบุไวใ้น

สัญญาคํ�าประกนั ทั�งนี�  สหกรณ์ ไดเ้ตือนและผูค้ ํ�าประกนัไดร้ับทราบคาํเตือนแลว้ จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน

ต่อหนา้พยาน 

 

(ลงชื�อ).................................................................ผูค้ ํ�าประกนั 

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

 

   (ลงชื�อ).....................................................พยาน/การเงิน/ผอ.รร.     (ลงชื�อ).............................................................พยาน/กรรมการเขต 

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

 

 

         (ลงชื�อ)..................................................เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ 

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

 



 

  แบบฟอรม์คาํขอเงินกูพ้ิเศษ 

 

ผูค้ํ�าประกนั  

  
 

 

                                                                                                       -� - 

บนัทึกเจา้หนา้ที�การเงนิโรงเรียน/หน่วยงาน   

          เขียนที� ............................................................................... 

วนัที� ....................  เดือน .....................................พ.ศ................. 

 

ขา้พเจา้ นาย  นาง นางสาว………………………………………………..…………. ตาํแหน่ง ……………………….…..………… 

สังกดั / โรงเรียน  ........................................................ขอรับรองวา่   นาย  นาง นางสาว………………….……………………….......……… 

ตาํแหน่ง ...........................................................................สังกดั / โรงเรียน  ..............................................................................................................  ไดรั้บเงิน

ไดร้ายเดือน / ค่าจา้ง เดือนละ .................................. บาท เงินประจาํตาํแหน่ง,วิทยฐานะ ................................บาทและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ

ประจาํเดือน  .................................................. บาท   มีเงินเดือนคงเหลือ .............................................บาท 

  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่สมาชิกรายนี�สามารถกูเ้งิน   และมีเงินเดือนเหลือชาํระหนี�ได ้

 

                           (ลงชื�อ)..............................................................เจ้าหน้าที�การเงินโรงเรียน/หน่วยงาน 

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

  

บนัทกึการพจิารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา   

        เขียนที� ............................................................................... 

วนัที� ....................  เดือน .....................................พ.ศ................. 

ข้าพเจ้า………………………………………………………………..……...….…….. ต ําแหน่ง ………………..………………….……

สังกดั/โรงเรียน….…....................................................................ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็นและตามที�ไดส้อบถามแลว้ ขอรับรองว่า 

�. เป็นลายมือชื�อของ นาย นาง นางสาว…………………………………………..………………………………ผูข้อกู ้/ ผูค้ ํ�าประกนัเงินกู ้

จริงและไดพ้ิจารณาตามที�รู้เห็นและตามที�สอบถามแลว้เป็นจริงทุกประการ 

�.  ผูข้อกู ้ / ผูค้ ํ�าประกนั  �อยูใ่นระหว่างขอยา้ยไป ............................. � ไม่ขอยา้ย 

3.  มีความเห็นว่า            �สมควรให้กู ้/ ค ํ�าประกนั   ได ้                    � ไม่สมควรให้กู ้/ ค ํ�าประกนัเพราะ........................... 

4.  ขา้พเจา้รับทราบและจะหักเงิน ณ ที�จ่ายให้สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก 

 

                                                                                           (ลงชื�อ)   ………………………………….…………   ผู้บังคับบัญชา 

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

 

 



  

แผนผังแสดงที่ตัง้ที่ดนิและสิง่ปลูกสราง    -10- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
              ขา้พเจา้ขอรับรองวา่แผนผงัแสดงที�ตั�งที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง  ตามรูปแผนที�ขา้งบนนี�ถูกตอ้ง และ 

 ตรงกบัความเป็นจริงทุกประการ 

                                                       (ลงชื�อ).............................................................ผู้นําชี�ที�ดิน/เจ้าของที�ดิน 

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

 

                                                                                         (ลงชื�อ).............................................................ผูส้าํรวจและทาํแผนที� 

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

 

  (ลงชื�อ).............................................................พยาน 

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

   

 

 
   

 



    -��-      

รูปแบบโฉนด หรือ  นส.3 ก.  ทีด่ิน 
มาตราสวน 1 : 

       น. 

 

                             

            อ. 

 

    ต. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                            

                                                              
 

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

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

           

  



 

  แบบฟอรม์คาํขอเงินกู ้

 

                 รายละเอยีดการประเมนิหลกัทรพัยป์ระกอบคาํขอกูเ้งนิพเิศษ สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั 

  
 

โฉนด น.ส.� ก. เลขที�.....................................เนื�อที�............................ตารางวา ราคาประเมิน....................................บาท 

 สิ�งปลูกสร้างไม ้ ตึกคอนกรีต ครึ� งตึกครึ� งไม ้ อื�นๆ ...................................................................................... 

ขนาดสิ�งปลูกสร้าง  กวา้ง X ยาว ประมาณ ...............................................   ตารางเมตร  ราคาประเมิน..................................บาท 

สถานที�ต ั�งสิ�งปลูกสรา้ง  บา้นเลขที�...........หมู่ที�..........ตาํบล ..........................  อาํเภอ........................... จงัหวดั............................... 

เจ้าของหลักทรัพย์  ชื�อ.......................................................................................เกี�ยวขอ้งกบัผูกู้ใ้นฐานะ......................................

ที�อยูเ่ลขที�............หมู่ที� .........บา้น..................................ถนน.........................ตาํบล............................อาํเภอ...............................

จงัหวดั.....................................โทรศพัทบ์า้น....................................................มือถือ.................................................................. 

    โฉนด น.ส.� ก. เลขที�.....................................เนื�อที�............................ตารางวา ราคาประเมิน....................................บาท 

 สิ�งปลูกสร้างไม ้ ตึกคอนกรีต ครึ� งตึกครึ� งไม ้ อื�นๆ ...................................................................................... 

ขนาดสิ�งปลูกสร้าง  กวา้ง X ยาว ประมาณ ...............................................   ตารางเมตร  ราคาประเมิน..................................บาท 

สถานที�ต ั�งสิ�งปลูกสรา้ง  บา้นเลขที�...........หมู่ที�..........ตาํบล ..........................  อาํเภอ........................... จงัหวดั............................... 

เจ้าของหลักทรัพย์  ชื�อ.......................................................................................เกี�ยวขอ้งกบัผูกู้ใ้นฐานะ......................................

ที�อยูเ่ลขที�............หมู่ที� .........บา้น..................................ถนน.........................ตาํบล............................อาํเภอ...............................

จงัหวดั.....................................โทรศพัทบ์า้น....................................................มือถือ.................................................................. 

   โฉนด น.ส.� ก. เลขที�.....................................เนื�อที�............................ตารางวา ราคาประเมิน....................................บาท 

 สิ�งปลูกสร้างไม ้ ตึกคอนกรีต ครึ� งตึกครึ� งไม ้ อื�นๆ ...................................................................................... 
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