


 

 

 

เอกสารประกอบคําขอกูสามัญไมเกินมูลคาหุน 

 
*** เอกสารสําหรับผูกูและคูสมรส      อยางละ 1 ฉบับ 

   1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประชาชน  

   2. สําเนาทะเบียนบาน    

  3. สําเนาทะเบียนสมรส   

  4. สําเนาทะเบียนหยา     

 5.  สําเนาใบมรณบัตร     

 6. หลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัวและช่ือสกุล   

 

*** เอกสารสําหรับผูกู *** 

 
สลิปเงินเดือน 1 เดอืนยอนหลัง                                                                                                       

เดอืนละ   1  ฉบับ 

 Statement จากธนาคารกรุงไทย หรือสถาบันการเงินท่ีหนวยงานราชการ โอนเงินไดรายเดอืนเขาบัญชี เปนประจํา 1 เดอืนยอนหลัง     

                                                                                                                                เดอืนละ   1  ฉบับ                                              

หนังสือรับรองการกูเงิน ระบุสัญญาเลขท่ีวงเงินกู  เงินงวดชําระหน้ี  และยอดหน้ีคงเหลอื ทุกสัญญา   

จากธนาคารออมสิน และหรือ  สถาบันการเงิน อื่น ๆ                                                                                                                           

                                                                                                                                      อยางละ   1  ฉบับ  

* กรณี สมาชิกไมมีหน้ีจากสถาบันการเงิน น้ัน ๆ ใหขอหนังสือรับรองการไมมีหน้ี มาประกอบดวย                                               

                                                                                                                                      จํานวน     1  ฉบับ                                                                                                            

  

 
 



 

 

 

 
    

 คาํขอกูสามญัไมเกนิมลูคาหุน   
                                         เขยีนท ี…….….…………………………...……………. 

                                        วนัท ี……… เดอืน …..….….…..… พ.ศ. ….……...…… 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั  

 ขา้พเจา้……….……………………………….………………สมาชิกเลขทะเบียนที………………….….…. อายุ…………...ปี ร ับราชการหรืองาน

ประจาํในตาํแหน่ง ….…………………….……..… สงักดั /โรงเรยีน …….……………………………….……….……….…อาํเภอ ……………..…….…..………จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดร้บัเงนิได ้

รายเดือน...........................บาทเงนิประจําตาํแหน่ง/เงินวิทยฐานะ ................. บาท โทรศัพท ์ /มือถือ………..……..…เลขบตัรประชาชนเลขบัตร

ประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__สถานภาพ �โสด �สมรส �หยา่ �ม่าย ชอืคู่สมรส............................................................

อาชพี......................................................สถานททีาํงาน......................................................... ตาํแหน่ง ..........................................................   

ปจัจุบนัขา้พเจา้พกัอยู่ทีบา้น......................................เลขที..……หมู่ที………. ถนน………..…….... ตําบล..…………..…..อําเภอ ………………….

จงัหวดั…..………………....….   ขา้พเจา้เป็นสมาชกิ  กบข. ชพค. ชพส. ส.ค.ส.เลขท.ี........... สสอท.เลขท.ี............. สส.ชสอ.เลขท ี...................... 

       ขา้พเจา้ ขอเสนอคาํขอกูเ้งนิสามญั  เพอืใหค้ณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จาํกดั   โปรดพจิารณา  ดงันี.- 

ขอ้1.ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิสามญัไม่เกนิมูลค่าหุน้ จาํนวน……………..…บาท (……….…………………………….)โดยจะนาํไปใชต้ามวตัถปุระสงค ์เพอื …………..….…… 

ขอ้2. ในเวลานีขา้พเจา้มีหุน้อยู่ในสหกรณ์เป็นเงนิ..................................บาท และขา้พเจา้ส่งเงนิค่าหุน้รายเดือนอยู่ในอตัรา...................บาท/ เดือน

ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้าํเงนิค่าหุน้ทมีอียูใ่นสหกรณ์เป็นหลกัประกนัเงนิกู ้พรอ้มขอเสนอบคุคลคาํประกนั ดงันี 
 

 

1 ชอื – สกลุ …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี  สมาชกิทะเบยีนท.ี............................ตาํแหน่ง .................................... สงักดั/

โรงเรยีน...............................  อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน....................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท

โทรศพัทบ์า้น/ททีาํงาน/ มอืถอื ............................... ปจัจบุนัอยู่บา้น ....................... เลขท.ี........หมูท่.ี.......... ถนน ......................ตาํบล .................................... 

อาํเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนทจีะคาํประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี เป็นจาํนวนเงนิ .................. บาท (....................................)  

จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั ลงชอื…………………….………ลายมือชือ 

 

2 ชอื – สกลุ …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี  สมาชกิทะเบยีนท.ี............................ตาํแหน่ง .................................... สงักดั/

โรงเรยีน...............................  อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน....................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท

โทรศพัทบ์า้น/ททีาํงาน/ มอืถอื ............................... ปจัจบุนัอยู่บา้น ....................... เลขท.ี........หมูท่.ี.......... ถนน ......................ตาํบล .................................... 

อาํเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนทจีะคาํประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี เป็นจาํนวนเงนิ .................. บาท (....................................)  

จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั ลงชอื…………………….………ลายมือชือ 
 

3 ชอื – สกลุ …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี  สมาชกิทะเบยีนท.ี............................ตาํแหน่ง .................................... สงักดั/

โรงเรยีน...............................  อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดอืน....................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท

โทรศพัทบ์า้น/ททีาํงาน/ มอืถอื ............................... ปจัจบุนัอยู่บา้น ....................... เลขท.ี........หมูท่.ี.......... ถนน ......................ตาํบล .................................... 

อาํเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนทจีะคาํประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี เป็นจาํนวนเงนิ .................. บาท (....................................)  

จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญั ลงชอื…………………….………ลายมือชือ 

 
 

กูเ้งนิสามญัไมเ่กินมลูค่าหุน้         จาํนวน............................................  บาท (............................................................................) 

                                                          * คาํเตือน  สมาชิกคนหนึงจะเป็นผูค้าํประกนัสาํหรบัผูกู้ม้ากกวา่หา้คนในเวลาเดียวกนัไมไ่ด ้*       
  

    คําเตือน 
 - ห้ามใช้นาํยาลบคาํผิด  ถ้าเขยีนผิดให้ขดีฆ่าพร้อมเซน็ชือกาํกบัไว้          
  - ผู้ขอกู้ ต้องกรอกข้อความตามรายการทกีาํหนดไว้ในแบบคาํขอกู้นี 

 โดยถูกต้องและครบถ้วน 



 

 

 

  แบบฟอร์มคําขอกูเ้งินสามญั  - -  

ขอ้ 3.ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบยีตามอตัราทสีหกรณก์าํหนดเป็นงวดรายเดอืน ตามสญัญาเป็นจาํนวน …………………........งวด

งวดละ ................................... บาท  ตงัแต่เดอืนทสีหกรณจ่์ายเงนิกูต้ามสญัญาทรีะบไุว ้

ขอ้ 4. ในการรบัเงนิกูข้า้พเจา้จะทาํหนงัสือกูส้ ําหรบัเงนิกูส้ามญัไม่เกินมูลค่าหุน้ใหไ้วต้่อสหกรณ์  ตามแบบที สหกรณ์กาํหนดเงือนไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ               

ใหเ้ป็นไปตามหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูส้ามญัไมเ่กนิมลูค่าหุน้ของสหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จาํกดั 

ขอ้ 5. เมอืขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูแ้ลว้ขา้พเจา้ยอมรบัขอ้ผูกพนั ตามขอ้บงัคบั  ระเบยีบและมตคิณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ์  จาํกดัอนัเกียวกบัการกูย้ืม

และการชาํระหนีทกุประการ 

ขอ้ 6.ในการขอกูเ้งนิครงันี ขา้พเจา้ไดร้บัคาํยนิยอมจากคู่สมรส ซงึไดล้งลายมอืชอืไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสอืกูนี้ 

ขอ้ 7.ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หนา้ทผูีจ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้หกัเงนิไดร้ายเดอืนชาํระหนีในขอ้ 3. เพอืส่งต่อสหกรณ์หรือเงนิอืนใดทีขา้พเจา้พงึ

ไดร้บัจากทางราชการเพอืหกัชาํระหนีตามสญัญานีจนเสร็จสนิ 

ขอ้ 8.ในกรณีทขีา้พเจา้ผดินดัการชาํระหนีตามสญัญาและมกีารบอกกล่าวทวงถามหรอืดาํเนินคดขีา้พเจา้ตกลงยนิยอมชดใชค่้าใชจ่้ายทงัสนิ 

ขอ้ 9.ปจัจบุนัขา้พเจา้ มภีาระหนีสนิกบัเจา้หนีอนืและภาระผูกพนัการชาํระหนี 

ท ี แหล่งเงนิกู/้ สถาบนัการเงนิ ชาํระหนีงวดละ........ บาท / เดือน คงเหลอื(บาท) ครบสญัญา 

1     

2     

         ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการ                             (ลงชือ) …………………………….………………ผูข้อกู ้

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

       คาํยินยอมของคู่สมรส  ขา้พเจา้..................................................เป็นคู่สมรสของ....................................................ผูกู้ย้ินยอมให ้........................................... 
กูย้ืมเงินสามญัไมเ่กินมลูคา่หุน้ จากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์  จาํกดั                            
                                                                                                                        (ลงชือ) ………..……..………………… คู่สมรสผูกู้ ้
                  (.....……………………………….…………) 

บนัทกึเจา้หนา้ทกีารเงนิโรงเรยีน / หน่วยงาน /สถาบนั (ผูกู้)้         เขยีนท ี............................................................................................................. 

                                                                               วนัท.ี.........................เดอืน........................................พ.ศ.................................... 

ขา้พเจา้นายนาง นางสาว……………………….……..………….………. ตาํแหน่ง …………………..………………สงักดั/โรงเรยีน...................................................

ขอรบัรองวา่ นายนางนางสาว……………………….…………………………….…ตาํแหน่ง ............................................สงักดั/โรงเรยีน .................................................  

ไดร้บัเงนิเดอืน /ค่าจา้งเดอืนละ ................. บาท เงนิประจาํตาํแหน่ง ................บาทและมค่ีาใชจ่้ายต่างๆประจาํเดอืน...................บาท มเีงนิเดอืนคงเหลอื.....................บาท 

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่สมาชกิรายนีสามารถกูเ้งนิ และมเีงนิเดอืนเหลอืชาํระหนีได ้        

       (ลงชอื)................................................... เจา้หน้าทีการเงนิโรงเรียน/หน่วยงาน 

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

 บนัทกึการพจิารณาความเหน็ผูบ้งัคบับญัชา  (ผูกู้)้    เขยีนท ี.................................................................................  

                                                                    วนัท ี...........เดอืน....................พ.ศ..................... 

ขา้พเจา้…………………………………………………..…. ตาํแหน่ง ………………….……สงักดั/โรงเรยีน……………………………................ไดพ้จิารณาตามความรูเ้ห็นและ

ตามทไีดส้อบถามแลว้ ขอรบัรองวา่  / .เป็นลายมอืชอืของ นาย นาง นางสาว……………………………..…………..……… ผูข้อกูจ้รงิ และไดพ้จิารณาตามทรูีเ้ห็นและ

ตามทสีอบถามแลว้เป็นจรงิทกุประการ   / .ผูข้อกู ้�อยู่ในระหวา่งขอยา้ยไป................ �ไมข่อยา้ย  /3.มคีวามเห็นวา่ � สมควรใหกู้ไ้ด ้ �ไมส่มควรใหกู้เ้พราะ.............. 
4.ขา้พเจา้รบัทราบและจะหกัเงนิ ณ ทจ่ีายใหส้หกรณเ์ป็นอนัดบัแรก                          (ลงชอื) ………………..…………….………… ผูบ้งัคบับญัชา 

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

  บนัทึก สําหรบัเจา้หนา้ทีสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์ จาํกดั 

อายุสมาชกิ............เดอืน มหีุน้.......................บาท หุน้เพมิ ...................บาท มหีนี........................บาท ควรอนุมตัิ...........................บาท 

ผูกู้แ้ละผูค้าํประกนั เคยผดินดัการส่งเงนิชาํระหนี  หรอืขาดส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนหรอืไม่  เคย….…  ไม่เคย….….    (ลงชือ)........................................เจา้หนา้ที                                                                               

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

 อนุมติัโดยมีเงอืนไขใหห้กัเงนิ ณ ทจ่ีาย และชาํระหนีสญัญาเดิม ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการดาํเนินการสหกรณก์าํหนด  (ลงชือ)................................................ผูจ้ดัการ 

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



 

 

 

 

  แบบฟอร์มคาํขอกูเ้งินสามญั  - - 
 

 

    หนงัสอืยินยอมใหส่้วนราชการ  หกัเงนิชําระหนีค่าหุน้หรือเงนิอนืใดใหแ้ก่สหกรณ ์ และ 

   ใหส้หกรณ์หกัเงนิค่าหุน้  เงนิปนัผลเงนิเฉลยีคนื  หรอืเงนิอืนใดทีมสีทิธไิดร้บั  โดยหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก 

                                                    ทาํท ีสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จาํกดั  วนัท.ี........เดอืน...................พ.ศ. ........... 
  ขา้พเจา้นายนางนางสาว....................................................อายุ.........ปี เลขบตัรประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__  

ปจัจุบนัอยูบ่า้นเลขท…ี........หมูท่ ี ............ซอย ...............ถนน…......................ตาํบล.........................อาํเภอ.................. จงัหวดั ................................ 

  รบัราชการ หรอืงานประจาํตาํแหน่ง…………..…........................สงักดั/โรงเรียน......................................อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสินธุ์

ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน ..................บาท เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ................บาท  โทรศพัทท์าํงาน / มอืถอื ............................................................... 

   สมาชกิเลขทะเบยีนท…ี…………................มคีวามประสงคใ์หส้่วนราชการ / หน่วยงาน ทขีา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงนิ และนาํส่งเงนิใหส้หกรณท์ขีา้พเจา้เป็นสมาชิก

จงึมหีนงัสอืใหค้วามยนิยอมฉบบันีต่อสหกรณท์ขีา้พเจา้เป็นสมาชกิอยู่เพอืใหต้น้สงักดัหกัส่งเงนิทขีา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัทงัปจัจบุนัและอนาคต ส่งใหแ้ก่สหกรณ ์ดงันี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทผูีจ่้ายเงนิ หกัเงนิเดอืน ค่าจา้ง เงนิบาํเหน็จ –บาํนาญ หรือ เงนิอืนใดทีขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ หรือหน่วยงานทีขา้พเจา้

สงักดัอยู่ ทงัปจัจบุนั อนาคต ตามจาํนวนทสีหกรณไ์ดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดอืนและส่งชาํระหนี ชาํระค่าหุน้หรือเงนิอืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกเดือนโดยหกัเป็น

ลาํดบัแรกตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทกีาํหนดไวว้า่ “ใหเ้พมิความต่อไปนีเป็นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 2542 

 มาตรา 42/1เมอืสมาชกิไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณใ์หผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐัหรือนายจา้งในสถานประกอบการหรือหน่วยงานอืนใดที

สมาชกิปฏบิตัหินา้ทอียู่หกัเงนิเดอืนหรอืค่าจา้งหรอืเงนิอนืใดทถีงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชกินนั เพอืชาํระหนีหรอืภาระผูกพนัอืนทีมตี่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจาํนวนสหกรณ์

แจง้ไปจนกวา่หนีหรอืภาระผูกพนันนัจะระงบัสนิไปใหห้น่วยงานนนัหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิทหีกัไวน้นัใหแ้ก่สหกรณโ์ดยพลนั 

 การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึง มอิาจจะถอนคนืได ้เวน้แต่สหกรณใ์หค้วามยนิยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี

ภาษอีากร และการหกัเงนิเขา้กองทนุทสีมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฎหมายวา่ดว้ยกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลียงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัสงัคม” 

 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง และไดร้บับาํเหน็จ บาํนาญหรอืเงนิอนืใดขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ทขีา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงนิจากเงนิบาํเหน็จ  บาํนาญ หรอืเงนิอนืใด ทขีา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจาํนวนทสีหกรณไ์ดแ้จง้ และใหส้่งเงนิจาํนวนดงักล่าวนนั

ใหส้หกรณแ์ทนขา้พเจา้ทกุครงั 

          ขอ้ 3. การหกัเงนิเดอืน ค่าจา้งเงนิบาํเหน็จ-บาํนาญ  หรอืเงนิอนืใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ขอ้ 2.เมอืไดห้กัชาํระหนีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้ม)ี ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงนิ

ดงักล่าวส่งชาํระหนีใหส้หกรณก์่อนเป็นอนัดบัแรก 

         ขอ้ 4. หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิตาม ขอ้ 3. นี ใหม้ผีลตงัแต่บดันีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการใหค้าํยินยอมนีไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วน จนกว่า

ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชกิของสหกรณห์รอืพน้ภาระหนีสนิทขีา้พเจา้มตี่อสหกรณ ์ เวน้แต่จะไดร้บัคาํยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสหกรณ ์

          ขอ้ 5. ในกรณีทขีา้พเจา้ตอ้งเปลยีนแปลงส่วนราชการทสีงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอืนหรือหน่วยงานอืนของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ขา้พเจา้

ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทผูีจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิ แห่งใดแห่งหนึงทขีา้พเจา้โอนไปสงักดัมอีาํนาจหกัเงนิไดร้ายเดือน ค่าจา้ง 

เงนิบาํเหน็จ-บาํนาญ  หรอืเงนิอนืใดในลกัษณะเดยีวกนัทขีา้พเจา้มสีทิธิจะไดร้บัจากทางราชการหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน แลว้แต่กรณี เพอืส่งชาํระ

หนี ชาํระค่าหุน้ หรอืเงนิอนื ใหส้หกรณแ์ทนขา้พเจา้ไดท้กุเดอืน และขา้พเจา้สญัญาวา่จะถอืปฏบิตัติามคาํยนิยอมในหนงัสอืฉบบันีทกุประการเพยีงแต่สหกรณ์ไดม้หีนงัสือแจง้

ใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถนิทขีา้พเจา้สงักดัอยู่เพอืดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพยีงพอแลว้ 

         ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณห์กัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลยีคนื และเงนิทสีหกรณจ่์ายใหข้า้พเจา้ รวมทงัสทิธิเรยีกรอ้งต่างๆ ทขีา้พเจา้ไดร้บัใน

ระหวา่งทขีา้พเจา้เป็นสมาชกิสหกรณ์ ใหส้หกรณใ์นฐานะเจา้หนีของขา้พเจา้ หกัเงนิดงักล่าวชาํระหนีเป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนีภาษอีากร และการหกัเงนิเขา้กองทุนทสีมาชกิ

ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทนุสาํรองเลยีงชพีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายวา่ดว้ยการ

ประกนัสงัคม จนกวา่จะชาํระหนีเสร็จสนิ  ตามมาตรา42/1  แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ ์ (ฉบบัท ี2)  พ.ศ. 2553  มาตรา  8  ทกีาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ. 

2542 หนงัสอืยนิยอมฉบบันีทาํขนึโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสอืนีทงัหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณข์องขา้พเจา้ทกุ

ประการ จงึลงลายมอืชอืไวเ้ป็นสาํคญัหนงัสอืยนิยอมฉบบันี ขา้พเจา้ไดท้าํไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

ลงชือ ...................................................... ผูใ้หค้าํยนิยอม(ผูกู้)้ 

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

     ลงชอื .................................................. พยาน/การเงนิ/ผอ.รร                               ลงชอื ................................................. พยาน/กรรมการเขต 

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



 

 

 

  แบบฟอร์มคาํขอกูเ้งินสามญั  - -  

 

                เขียนท…ี…………………….…………………………..…………….……………… 

วนัท ี.......….…เดอืน………..…..….พ.ศ.………..……. 

เรียน   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพนืทกีารศึกษากาฬสนิธุ ์  /  ผูอ้าํนวยการ  / หวัหนา้หน่วยงาน ทกุแห่ง 

  ขอ้1.ขา้พเจา้(ผูกู้ )้นายนางนางสาว…………………………………………..…………………………………….…………สมาชิกเลขทะเบยีนที……………..………..

สงักดัโรงเรยีน………..………………………….… อาํเภอ…………………….…………….….... จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ไดกู้เ้งนิ  กูส้ามญัจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ์  จาํกดั ตาม

สญัญาท ี..................…….ลงวนัท ี….……………….….…….จาํนวนเงนิกู ้………………………….……....……บาท (...........................................................................)ขา้พเจา้

ยนิยอมใหห้วัหนา้การเงนิหรอืผูม้หีนา้ทจ่ีายเงนิเดอืนของหน่วยงานทขีา้พเจา้สงักดัหกัเงนิเดือนหรือเงนิอืนใดทีขา้พเจา้มสีิทธิไดร้บัจากหน่วยงานทีขา้พเจา้สงักดัเพอืชาํระหนี

ตามสญัญาเงนิกูไ้มว่า่จะเป็นหนีตน้เงนิดอกเบยี ค่าอปุกรณแ์ห่งหนีและค่าเสยีหายตามทปีรากฏในสญัญาเงนิกูไ้ดจ้นเต็มจาํนวนทงันีโดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ย้ินยอม

ทราบล่วงหนา้ก่อนและในกรณีทขีา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยนิยอมใหห้วัหนา้การเงนิหรือผูม้หีนา้ทีจ่ายเงนิเดือนของหน่วยงานทีขา้พเจา้สงักดัใหม่หกัเงนิหรือเงนิอืนใดที

ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานทขีา้พเจา้สงักดัใหมเ่พอืชาํระหนีดงักล่าวใหส้หกรณต์่อไปจนครบตามสญัญา 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้าํประกนัคนท ี( )    ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้าํประกนัคนที ( )     
            (.........................................................)                                     (.........................................................) 

   ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้าํประกนัคนที ( )    ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้าํประกนัคนที ( )     
            (.........................................................)                                     (..........................................................) 
ไดค้าํประกนัการกูเ้งนิสามญัของ  �นาย�นาง� นางสาว .……………………………………..…….……….………… ผูกู้ต้ามสญัญาคาํประกนัเงนิกู ้เลขท ี.....................................

ลงวนัท…ี………………………………..……….…….… ยนิยอมใหห้วัหนา้งานการเงนิของหน่วยงานทขีา้พเจา้สงักดัหกัเงนิเดอืน หรอื เงนิอนืใดทขีา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที

ขา้พเจา้สงักดัเพอืชาํระหนีแทนผูกู้ ้ในกรณีทผูีกู้ไ้มช่าํระหนีตามขอ้1.ใหแ้ก่สหกรณฯ์และในกรณีทขีา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยนิยอมใหห้วัหนา้งานการเงนิของหน่วยงานที

ขา้พเจา้สงักดัใหม ่หกัเงนิเดอืนหรอืเงนิอนืใดทขีา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานทขีา้พเจา้สงักดัใหม ่เพอืชาํระหนีดงักล่าวใหส้หกรณฯ์ต่อไปและใหม้ผีลบงัคบัใชต้าม

พระราชบญัญตัสิหกรณ ์พ.ศ.  และแกไ้ขฉบบัที  พ.ศ. มาตรา /  

 อนึงหนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืนฉบบันีขา้พเจา้จะไมเ่พกิถอนจนกวา่จะชดใชเ้งนิกูจ้นเสร็จสนิหรอืไดร้บัความยนิยอมจากสหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสนิธุจ์าํกดัก่อน 

   (ลงชอื) ……………….……..……….….….….ผูใ้หค้าํยินยอม (ผูยื้นคําขอกู)้    

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

                 ลงชอื .................................................. พยาน/การเงนิ/ผอ.รร                   ลงชอื ................................................. พยาน/กรรมการเขต 

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

  เรียน   ประธานกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั  

  ตามท ี�นาย �นาง �นางสาว .……………………….…………………………..……………..…….……… สมาชิกเลขทะเบยีนท ี…………………………..…... 

สงักดั/โรงเรยีน .......................................................... อาํเภอ..............................................................  จงัหวดักาฬสินธุ์   ไดร้บัอนุมตัิใหกู้เ้งนิ กูส้ามญั จาก

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั นี  ตามสญัญาเลขท ี........................…ลงวนัท…ี…………….…… เดือน ……………………….….…. พ.ศ. ........................... 

เงนิกูจ้าํนวน....................…….……..บาท (..................................................................) ระยะเวลาตามสญัญาส่งงวดชาํระหนี ………..…..งวด  ชาํระเงนิตน้ 

พรอ้มดอกเบยีเงนิกูเ้ดอืนละ ……………..…..…..บาท   นนั   
          ขา้พเจา้  ขอรบัรองวา่ผูกู้เ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการส่งชาํระหนีเงนิกู ้จาก สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ์ จํากดั  และยนิยอมหกัเงนิเดือน  หรือ  

เงนิไดอ้นืใดของผูกู้ ้เพอืชาํระหนีเงนิกู ้ ต่อสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จาํกดั เป็นรายแรกตลอดจนครบตามสญัญา 
 
                 (ลงชอื) ………………….………..…………….ผูร้บัรอง                            (ลงชอื)………………….…………….………….ผูร้บัรอง 

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

                    หวัหนา้งานการเงนิ / ผูช้่วยหวัหนา้การเงนิ                                                         ผูอ้าํนวยการ /รองผูอ้าํนวยการ                                                                                                                    

                                                                                                                 หวัหนา้หน่วยงาน /ผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน 

หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน  ณ ทีจ่าย 


