


สญัญากูเ้งนิสวสัดิการ 

 

 

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จาํกดั 

 ( ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ชื�อกาํกับไว้ )                                                            วนัที�…………เดอืน …………………..………พ.ศ. ……………… 

เรื�อง    ขอรบัเงนิกูโ้ครงการเงนิกูเ้พื�อสวสัดกิาร  (กรณี  ............................................................) 
เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั  
 ขา้พเจา้………………………..…………………………………..…………………………..……. สมาชิกเลขทะเบียนที�……….………….…ตาํแหน่ง………………………….….……..

สงักดั/โรงเรยีน………….………………..….…อาํเภอ…….....………..……จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดร้บัอนุมตัเิงนิกูส้วสัดกิาร กรณี ............................................... 

ตามสญัญากูเ้ลขที� ..............ลงวนัที� ...........................จาํนวนเงนิ..............................บาท (.....................................................) น ั�น 

  ขา้พเจา้มคีวามประสงคข์อรบัเงนิกูค้ร ั�งที� ......... เพื�อ................................................ตามรายละเอยีดเอกสาร ................................แนบทา้ย  

จาํนวนเงนิ ...................บาท(……………………..…………..…………….)โดยขา้พเจา้จะขอรบัเงนิกูด้ว้ยตนเองใน วนัที� .......เดอืน .................พ.ศ.......... สาํหรบั

เงนิกูส้่วนที�เหลอื ขา้พเจา้จะขอรบัเป็นคราวๆ ตามเกณฑท์ี�สหกรณ์กาํหนด 

 จงึเรียนมาเพื�อโปรดพจิารณา      (ลงชื�อ).....................................................ผูกู้ ้

              (.....................................................) 
บนัทกึของเจา้หนา้ที�สหกรณ์ 
  
 
 
 
 
 

  
 เพื�อโปรดพจิารณา 
          ……………………………………………………………..   ………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………..  ………………………………………………………………………… 

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

                  (.....................................................)                                   (......................................................)                                 
                       เจา้หนา้ที�                     หวัหนา้ฝ่าย / ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย    

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

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

             (........................................................)                    (......................................................)                                 
                รองผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ            ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ 

 
  ……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. 
 ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… 

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

          (.........................................................)                    (......................................................)                          
          กรรมการ และเลขานุการ/ กรรมการ และผช.เลขานุการ                                                      ประธานกรรมการ ฯ / รองประธานกรรมการฯ 

(..อนุมติัโดยมีเงื�อนไขให้หกัเงิน ณ ที�จ่าย และชาํระหนี�สญัญาเดิม ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์กาํหนด..) 

รบัเงินก ูค้ร ั�งที� 

……………. 

               นาย นาง นางสาว …………………………………………………………………….สมาชิกเลขทะเบยีนที�…………..……สงักดั/โรงเรียน………………….….……………

อาํเภอ…………….....จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ขอรบัเงนิกูส้วสัดกิาร กรณี .............................................วงเงนิกู ้........................... บาท รบัไปแลว้ (คร ั�งที�  ........   ) 

จาํนวน ......................บาท  คงเหลอื.............................บาท 

  

เงนิเดือน ............................บาท   - เงนิเดอืนคงเหลอืรบัจริง…………………….….บาท   - ��%ของเงินเดือน..…………….……..บาท  -เงนิประจาํตาํแหน่ง............................ บาท 

                                    - เงนิชาํระหนี� อื�นๆ   .................................บาท    -เงินเดือน คงเหลอื ..........................บาท  -ชําระ ต่องวด      .................................. บาท      

 เอกสารบันทึกเสนอ 



 

สญัญากูเ้งนิสวสัดิการ 
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จาํกดั 

 

  

                                                   
                                                                                                    เขยีนที�.......................................................................................................... 

                                                                                                    วนัที�…………เดอืน …………………..………พ.ศ. ……………… 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จาํกดั 
 ขา้พเจา้…………………………………………………………...…… สมาชกิเลขทะเบยีนที�………...…..อายุ…....ปีส.ค.ส.เลขที�................ตาํแหน่ง…….………........................……..…

สงักดั/โรงเรียน……….…………………………………..……..…อาํเภอ…………………………….จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน ………............... บาทเงนิประจาํตาํแหน่ง ...................บาท 

เลขที�บตัรประชาชน__- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__  สถานภาพ� โสด �สมรส �หย่า �มา่ยปจัจุบนัขา้พเจา้พกัอยู่ที�บา้น ...............................................

เลขที�…...…หมูท่ี�……….…ถนน………………..…ตาํบล …………….……..อาํเภอ……………………..จงัหวดั…..………..…..…… โทรศพัทท์ี�ทาํงาน/บา้น/มอืถอื .............................................................  

         ขอ้1. มคีวามประสงคข์อกูเ้งนิสวสัดิการ  ในวงเงนิ จาํนวน………...……บาท (……….………………………………………………….………) มวีตัถปุระสงคเ์พื�อ............................................ 

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

โรงเรียน...............................  อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดือน....................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท

โทรศพัทบ์า้น/ที�ทาํงาน/ มอืถอื ............................... ปจัจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที�.........หมูท่ี�........... ถนน ......................ตาํบล .................................... 

อาํเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที�จะคํ �าประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี�  เป็นจาํนวนเงนิ .................. บาท (....................................)  

จึงลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั ลงชื�อ…………………….………ลายมือชื�อ 

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

โรงเรียน...............................  อาํเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดือน....................บาท  เงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท

โทรศพัทบ์า้น/ที�ทาํงาน/ มอืถอื ............................... ปจัจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที�.........หมูท่ี�........... ถนน ......................ตาํบล .................................... 

อาํเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที�จะคํ �าประกนัเงนิกูต้ามคาํขอกูข้า้งตน้นี�  เป็นจาํนวนเงนิ .................. บาท (....................................)  

จงึลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญั ลงชื�อ…………………….………ลายมือชื�อ                  

   ขอ้2.ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูพ้รอ้มดอกเบี�ยตามอตัราที�สหกรณ์กําหนดเป็นงวดรายเดือน  ตามสญัญาเป็น จาํนวน…….............งวด                      

งวดละ ............... บาท  ต ั�งแต่เดือนที�สหกรณ์จ่ายเงนิกูต้ามสญัญาที�ระบุไว ้

 ขอ้3.ในการรบัเงนิกูข้า้พเจา้จะทาํหนงัสอืกูเ้งนิสวสัดิการใหไ้วต่้อสหกรณ ์ ตามแบบที�สหกรณ์กาํหนดเงื�อนไขและขอ้ตกลงต่างๆใหเ้ป็นไปตามหนงัสอืกูเ้งนิสวสัดิการ

ของ สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั 

 ขอ้4. เมื�อขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูแ้ลว้ขา้พเจา้ยอมรบัขอ้ผูกพนัตามขอ้บงัคบั ระเบยีบและมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั อนัเกี�ยวกบัการกูย้ืม

และการชาํระหนี�ทุกประการ 

 ขอ้5. ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้หกัเงนิไดร้ายเดอืนชาํระหนี�ในขอ้ 2. เพื�อส่งต่อสหกรณ์หรือเงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้

พงึไดร้บัจากทางราชการเพื�อหกัชาํระหนี�ตามสญัญานี�จนเสร็จสิ�น 

 ขอ้6. ในกรณีที�ขา้พเจา้ผดินดัการชาํระหนี�ตามสญัญาและมกีารบอกกล่าวทวงถามหรือดาํเนินคดขีา้พเจา้ตกลงยินยอมชดใชค่้าใชจ่้ายท ั�งสิ�น 

          ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

                                                             (ลงชื�อ) ……………………………..………………ผูข้อกู ้

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

                                                               คาํรบัรองของผูบ้งัคบับญัชา (ผูกู้)้ 

                   ขา้พเจา้ ……………………………………………………………..…..….……. .ตาํแหน่ง ……………..…………….………สงักดั/โรงเรียน….…........................................................... 

       ขอรบัรองว่า   �. เป็นลายมอืชื�อของผูข้อกูเ้งนิจริงและไดพ้จิารณาตามที�รูเ้หน็และตามที�สอบถามแลว้เป็นจริงทกุประการ 

                       �. ผูข้อกู ้ อยู่ในระหว่างขอยา้ยไป............... ไม่ขอยา้ย   เหน็ควรอนุมตั ิ     ไม่ควรอนุมตัเิหตผุล........................ 

                                                                                                     (ลงชื�อ) …………………………….…………….………ผูบ้งัคบับญัชา 

                                                                                       (…………………………..…………….…………) 
      จดัพิมพ์ เกณฑเ์งินกู-้แบบฟอร์ม  ณ  วนัที�   �  มีนาคม  ����  / ทนัญาพร          

( ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ชื�อกาํกบัไว้ ) 

สญัญากูเ้งนิเลขที� ................................ 

ลงวนัที�............................................... 

สัญญากูส้วสัดิการ -�- 



 

                 หนังสอืยินยอมใหส้่วนราชการ หกัเงนิชําระหนี�   ค่าหุน้ หรือเงินอื�นใดใหแ้ก่สหกรณ์                                      

 และใหส้หกรณ์หกัเงนิค่าหุน้ เงนิปนัผลเงนิเฉลี�ยคืนหรือเงนิอื�นใดที�มีสทิธิไดร้บั  โดยหกัใหส้หกรณ์เป็นลําดบัแรก 

 

  

      

                                                                                           ทาํที�สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จาํกดั  วนัที�........เดือน..................พ.ศ. ............ 

  ขา้พเจา้นายนางนางสาว............................................................อายุ…......ปี เลขบตัรประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__

ปจัจุบนัอยู่หมูบ่า้น.......................... เลขที�..........หมู่ที�...... ซอย....................  ถนน........................ ตาํบล.................... อาํเภอ..................... จงัหวดั........................... 

  รบัราชการ หรืองานประจาํตาํแหน่ง...................................สงักดั/โรงเรียน..................................................อาํเภอ  ....................... จงัหวดั.......................  

ไดร้บัเงนิเดือน.......................บาทเงนิประจาํตาํแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ................บาท โทรศพัท/์มอืถอื-ที�ทาํงาน/ บา้น ............................................................................. 

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

หนงัสอืใหค้วามยนิยอมฉบบันี�ต่อสหกรณ์ที�ขา้พเจา้เป็นสมาชกิอยู่เพื�อใหต้น้สงักดัหกัส่งเงนิที�ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัท ั�งปจัจบุนัและอนาคต ส่งใหแ้ก่สหกรณ์ ดงันี� 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิ หกัเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิบาํเหน็จ –บาํนาญ หรือ เงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ หรือหน่วยงานที�

ขา้พเจา้สงักดัอยู่ ท ั�งปจัจบุนั อนาคต ตามจาํนวนที�สหกรณ์ไดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดอืนและส่งชาํระหนี� ชาํระค่าหุน้หรอืเงนิอื�นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทกุเดอืน

โดยหกัเป็นลาํดบัแรกตามพระราชบญัญตัสิหกรณ ์(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ที�กาํหนดไวว้่า “ใหเ้พิ�มความต่อไปนี�เป็นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญตัสิหกรณ์ 

พ.ศ. 2542 

 มาตรา42/1เมื�อสมาชิกไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐัหรอืนายจา้งในสถานประกอบการหรอืหน่วยงานอื�น

ใดที�สมาชิกปฏบิตัิหนา้ที�อยู่หกัเงนิเดอืนหรือค่าจา้งหรือเงนิอื�นใดที�ถงึกาํหนดจ่ายแก่สมาชิกนั�น เพื�อชาํระหนี�หรือภาระผูกพนัอื�นที�มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตาม

จาํนวนสหกรณ์แจง้ไปจนกว่าหนี�หรอืภาระผูกพนันั�นจะระงบัสิ�นไปใหห้น่วยงานนั�นหกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที�หกัไวน้ ั�นใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

 การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มอิาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยินยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ�ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดั

จากหนี�ภาษีอากร และการหกัเงนิเขา้กองทุนที�สมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ 

กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม” 

 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง และไดร้บับาํเหน็จ บาํนาญหรือเงนิอื�นใดขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรอื

หน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงนิจากเงนิบาํเหน็จ  บาํนาญ หรอืเงนิอื�นใด ที�ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจาํนวนที�สหกรณ์ไดแ้จง้ และใหส้่งเงนิ

จาํนวนดงักลา่วนั�นใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกครั�ง 

          ขอ้ 3. การหกัเงนิเดอืน ค่าจา้งเงนิบาํเหน็จ-บาํนาญ  หรอืเงนิอื�นใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ขอ้ 2.เมื�อไดห้กัชาํระหนี�แก่ทางราชการแลว้ (ถา้ม)ี ขา้พเจา้ยนิยอมให ้

หกัเงนิดงักล่าวส่งชาํระหนี�ใหส้หกรณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

         ขอ้ 4. หนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิตาม ขอ้ 3. นี� ใหม้ผีลตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการใหค้าํยนิยอมนี�ไม่ว่าท ั�งหมดหรอืบางส่วน 

จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์หรอืพน้ภาระหนี�สนิที�ขา้พเจา้มต่ีอสหกรณ์ เวน้แต่จะไดร้บัคาํยนิยอมเป็นหนงัสอืจากสหกรณ์ 

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

ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรอืหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แห่งใดแห่งหนึ�งที�ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมอีาํนาจหกัเงนิได ้

รายเดอืน ค่าจา้ง เงนิบาํเหน็จ-บาํนาญ  หรอืเงนิอื�นใดในลกัษณะเดยีวกนัที�ขา้พเจา้มสีทิธิจะไดร้บัจากทางราชการหน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

แลว้แต่กรณี เพื�อส่งชาํระหนี� ชาํระค่าหุน้ หรอืเงนิอื�น ใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ไดท้กุเดอืน และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถอืปฏบิตัติามคาํยนิยอมในหนงัสอืฉบบันี�ทุกประการ

เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้หีนงัสอืแจง้ใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ขา้พเจา้สงักดัอยู่เพื�อดาํเนนิการดงักลา่วขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็น

การเพยีงพอแลว้ 

         ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณห์กัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลี�ยคืน และเงนิที�สหกรณ์จ่ายใหข้า้พเจา้ รวมท ั�งสทิธเิรยีกรอ้งต่างๆ ที�ขา้พเจา้ไดร้บั

ในระหว่างที�ขา้พเจา้เป็นสมาชกิสหกรณ ์ใหส้หกรณ์ในฐานะเจา้หนี�ของขา้พเจา้ หกัเงนิดงักลา่วชาํระหนี�เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี�ภาษอีากร และการหกัเงนิเขา้กองทนุที�

สมาชกิตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชพีกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่า

ดว้ยการประกนัสงัคม จนกว่าจะชาํระหนี�เสร็จสิ�น  ตามมาตรา42/1  แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ ์ (ฉบบัที� 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา  8  ที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ

สหกรณ ์พ.ศ. 2542 หนงัสอืยนิยอมฉบบันี�ทาํขึ�นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสอืนี�ท ั�งหมดแลว้ ตรงตาม

เจตนารมณข์องขา้พเจา้ทกุประการ จงึลงลายมอืชื�อไวเ้ป็นสาํคญัหนงัสอืยนิยอมฉบบันี� ขา้พเจา้ไดท้าํไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

ลงชื�อ ......................................พยาน/เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯ  ลงชื�อ...................................... ผูใ้หค้าํยินยอม (ผูกู้)้  ลงชื�อ ...................................... พยาน/การเงนิ /ผอ./รร.,สถาบนั 

    (...........................................)                       (..............................................)                      (..............................................) 
      จดัพิมพ์ เกณฑเ์งินกู-้แบบฟอร์ม  ณ  วนัที�   �  มีนาคม  ����  / ทนัญาพร          

( ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ชื�อกาํกบัไว้ ) 
 

คาํขอกูส้วสัดิการ  -�- 



 

หนังสือยินยอมใหห้กัเงินเดือน ณ ที�จา่ย 

 

           
                 

               เขยีนที�……………….…………………….………………………….                                                                   

                                                                                                                          วนัที� ……..……เดอืน……………….………พ.ศ.……………..……. 

เรียน   ผูอ้าํนวยการสาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษากาฬสนิธุ ์ / ผูอ้าํนวยการ / หวัหน้าหน่วยงาน ทกุแห่ง 

              ขอ้1.  ขา้พเจา้ (ผูกู้)้นายนางนางสาว…….…………………….………………………..……………….…อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบยีนที�……………….....…

ตาํแหน่ง...............................  สงักดั/โรงเรียน………….…………….….……….………อาํเภอ…………..…….... จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์

จาํกดั ตามสญัญาที� .........……ลงวนัที�………… เดือน ……………..…. พ.ศ. .............  เงนิกูจ้ํานวน …………............… บาท (..........................................................)  

ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้วัหนา้การเงนิ  หรือผูม้หีนา้ที�จ่ายเงนิเดือนของหน่วยงาน  ที�ขา้พเจา้สงักดัหกัเงนิเดือน  หรือเงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดั 

เพื�อชาํระหนี�ตามสญัญาเงนิกู ้ไม่ว่าจะเป็นหนี�ตน้เงนิ ดอกเบี�ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี�   และค่าเสยีหายตามที�ปรากฏ ในสญัญาเงนิกู ้ ใหไ้ดจ้นเต็มจาํนวน และครบตามสญัญา

การกูเ้งนิ  ท ั�งนี�  โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ใหผู้กู้ย้ินยอมทราบก่อน และในกรณีที�ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยินยอมใหห้วัหนา้การเงนิ  หรือผูม้หีนา้ที�จ่าย

เงนิเดือนของหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหม่ หกัเงนิ หรือเงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหม่ เพื�อชาํระหนี�ดงักล่าวใหก้บัสหกรณ์ต่อไปจนครบ

ตามสญัญา 

        ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้ํ�าประกนัคนที� (�)   ขา้พเจา้ ………………………………………..…….….ผูค้ํ�าประกนัคนที� (�)     

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

              ไดค้ํ�าประกนัการกูเ้งินของ �นาย  �นาง �นางสาว .…………………..…………….…………………………………………..… ผูกู้ ้ตามสญัญาการกูเ้งนิเลขที�..........………

ลงวนัที�…………..… เดือน……………………. พ.ศ. .......................... ยินยอมใหห้วัหนา้งานการเงนิของหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัหกัเงนิเดือน หรือ เงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้มสีทิธิ

ไดร้บัจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัเพื�อชาํระหนี�แทนผูกู้ ้ในกรณีที�ผูกู้ไ้ม่ชาํระหนี�ตามขอ้1.ใหแ้ก่สหกรณ์ฯและในกรณีที�ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยินยอมใหห้วัหนา้งาน

การเงนิของหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหม่ หกัเงนิเดือนหรือเงนิอื�นใดที�ขา้พเจา้มสีิทธิไดร้บัจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สงักดัใหม่  เพื�อชาํระหนี�ดงักล่าวใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รู

กาฬสนิธุ ์ จาํกดั ต่อไปและใหม้ผีลบงัคบัใชต้ามพระราชบญัญตัิสหกรณ ์พ.ศ.����  และแกไ้ข ฉบบัที� �  พ.ศ. ���� มาตรา ��/� 

       อนึ�ง หนงัสอืยินยอมใหห้กัเงนิเดือนฉบบันี�   ขา้พเจา้จะไม่เพกิถอนจนกว่าจะชดใชเ้งนิกูจ้นเสร็จสิ�น หรือ ไดร้บัความยนิยอมจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ 

จาํกดัก่อน                                                                                                             

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

(………..……….…………….…..………....) 

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

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

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั  

  ตามที��นาย�นาง�นางสาว ……..……………………….…………………..………...………สมาชิกเลขทะเบยีนที�…….………..…... สงักดั/โรงเรียน ......................................... 

อํา เภอ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    จ ังหว ัดกาฬสินธุ ์    ไดร้ ับอนุม ัติ ใหกู้ เ้ ง ิน กู ส้ว ัสดิการนี�   ตามสญัญาเลขที�  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…              

ลงวนัที�………………… เดือน ……………………….…. พ.ศ. .........................  เงนิกูจ้าํนวน...........................…….……..บาท (..........................................................................) 

ระยะเวลาตามสญัญาส่งงวดชาํระหนี� ………………….…..งวด     ชาํระเงนิตน้ พรอ้มดอกเบี�ยเงนิกูเ้ดือนละ …………………………..…..….. บาท   นั�น   

          ขา้พเจา้  ขอรบัรองว่าผูกู้เ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการส่งชาํระหนี� เงนิกู ้จาก สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จาํกดั  และยินยอมหกัเงนิเดือน  หรือ  เงนิไดอ้ื�น

ใดของผูกู้ ้เพื�อชาํระหนี� เงนิกู ้ต่อสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จาํกดั เป็นรายแรกตลอดจนครบตามสญัญา 

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

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

                    หวัหนา้งานการเงนิ / ผูช้่วยหวัหนา้การเงนิ                                                         ผูอ้าํนวยการ /รองผูอ้าํนวยการ  

                                                                                                                    หวัหนา้หน่วยงาน /ผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน 
                                                        
      จดัพิมพ์ เกณฑเ์งินกู-้แบบฟอร์ม  ณ  วนัที�   �  มีนาคม  ����  / ทนัญาพร          

 

( ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ชื�อกาํกบัไว้ ) 

คาํขอกูส้วสัดิการ  -�- 



 

                                                                                                                                                                              -4- 
 

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

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

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

                                                                      ปรากฏตามสําเนาบตัรแนบทา้ยหนังสือนี� รับราชการหรืองานประจาํในตาํแหน่ง............................................  

สังกดั/โรงเรียน..............................................................................อาํเภอ..........................................จงัหวดักาฬสินธุ์   
ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที�................หมู่ที�.........ซอย....................ถนน.......................ตาํบล............................อาํเภอ.......................จงัหวดั......................... รหัส

ไปรษณีย.์......................โทรศพัท.์...............................เงินไดร้ายเดือน..........................บาท เงินประจาํตาํแหน่ง/วิทยฐานะ.......................บาทขอทาํสัญญาคํ�า

ประกนัเงินกูไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธุ์ จาํกดั ซึ� งต่อไปในสัญญาคํ�าประกนันี� จะใชค้าํวา่ “สหกรณ์”  เพื�อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

 ขอ้1. ตามที�        นาย       นาง         นางสาว........................................................................(ต่อไปเรียกว่า “ผูกู้”้) ไดกู้เ้งินกูส้วสัดิการ จากสหกรณ์ 

โดยมีเงื�อนไขการเบิกรับเงินกู้จากสหกรณ์ และการชาํระหนี�   ตามหนังสือสัญญาเงินกูส้วสัดิการ  เลขที�.........../...........ลงวนัที�......................... เป็นเงิน

จาํนวน..............................บาท (............................................................) และผูกู้ไ้ดรั้บเงินจาํนวนดงักล่าวไปจากสหกรณ์ โดยถูกตอ้งแลว้นั�น  ขา้พเจา้ตกลง

ยินยอมคํ�าประกนัเพื�อหนี� สินเกี�ยวกบัเงินกูร้ายนี�  ไม่ว่าผูกู้จ้ะไดรั้บเงินกูไ้ปแลว้ และ /หรือ  จะรับเงินกูใ้นอนาคต หรือตามเงื�อนไข ถา้ผูกู้ผ้ิดสัญญาไม่ชาํระ

หนี�  ขา้พเจา้ยอมรับผิดชาํระหนี� แทน เป็นเงินจาํนวน ................................บาท (..............................................................) พร้อมดอกเบี�ยและค่าสินไหม

ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�รายนี�ดว้ย 

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

คืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามที�กล่าวไวใ้นหนังสือสัญญาเงินกู ้สําหรับเงินกูส้วสัดิการ  นั�น โดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมปฏิบติัตาม  ขอ้ผกูพนันั�น ๆ  ทุก

ประการ จนกวา่หนี� สินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้3. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่ การที�ขา้พเจา้ออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี�  ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้   หลุดพน้จากการ

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

ขา้พเจา้ 

 ขอ้4. ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนี� ให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลังจากสหกรณ์ไดส่้งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้ภายในหกสิบวนันับแต่

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

ซึ� งขา้พเจา้ตอ้งชาํระใหแ้ก่สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานที�ขา้พเจา้สังกดัส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้าํ

หนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอื�นใดมอบไวก้ับสหกรณ์เพื�อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดัของขา้พเจา้ และความยินยอมนี� ให้มีอยู่ตลอดไป 

ทั�งนี� จนกวา่จะไดช้าํระหนี�ตามสัญญาเงินกูส้วสัดิการ  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 ํ�าประกนัยินยอมใหส้หกรณ์ฟ้องคดีไดท้ี�ศาลจงัหวดักาฬสินธุ ์

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

เห็นวา่ถูกตอ้ง และขา้พเจา้สมคัรใจเป็นผูค้ ํ�าประกนั จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหน้าพยาน 

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

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

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

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

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

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

( ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ชื�อกาํกบัไว้ ) 

สัญญาคํ�าประกนัสาํหรับเงินกูส้วสัดิการ 

คํารับรองของผู้บังคบับัญชา 

ขา้พเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ� าประกนั

จริงและตามที�ขา้พเจา้ได้สอบถามผูค้ ํ�าประกนัซึ� งได้

แสดงไว้ในสัญญาคํ� าประกันนี� แล้วเป็นจริงทุก

ประการ 

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

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

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

คํายินยอมของคู่สมรสของผู้คํ�าประกนั 

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

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

ให้คู่สมรส เป็นผูค้ ํ�าประกนัเงินกูส้วสัดิการ   ของ 

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

ตามสัญญาคํ�าประกนัเงินกูข้า้งตน้นี�และขา้พเจา้ได ้ลงลาย 

มือชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

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

      (..................................................) 
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                   คําเตือนสําหรับผู้คํ�าประกันเงินกู้สวัสดกิาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
               ( ห้ามใช้นํ�ายาลบคาํผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ชื�อกาํกบัไว้ ) 

เรียน    สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธ์ุ จํากดั / ผู้คํ�าประกนั ทุกท่าน 

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

ใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน หากผูค้ ํ�าประกนัมีขอ้สงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนที�จะทาํสญัญาคํ�าประกนั    การที�ผูค้ ํ�าประกนั

ลงลายมือชื�อในสญัญาคํ�าประกนัให(้ผูกู้)้    นาย     นาง      นางสาว............................................................................................................ 

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

ระหวา่ง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุ จาํกดั (ผูใ้หกู้)้ กบั ผูกู้ ้ผูค้ ํ�าประกนัจะมีความรับผิดชอบต่อผูใ้หกู้ใ้นสาระสาํคญั 

ดงันี�  

  �.  ผูค้ ํ�าประกนั จะตอ้งรับผิดชอบอยา่งจาํกดั ตามที�กาํหนดในสญัญากูย้ืมเงิน 

  �.  ผูค้ ํ�าประกนัจะตอ้งรับผิดชอบในหนี� สินของผูกู้ต่้อผูใ้ห้กูภ้ายในวงเงินที�ไดค้ ํ�าประกนัใหแ้ก่ผูกู้ ้

                                  ตามสัญญากูย้ืมเงิน และอาจจะตอ้งรับผิดชอบชดใชด้อกเบี�ยหรือค่าสินไหมทดแทน ตลอดจน 

       ค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี� ที�ไดค้ ํ�าประกนัไว ้

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

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

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

สญัญาคํ�าประกนั ทั�งนี�  สหกรณ์ ไดเ้ตือนและผูค้ ํ�าประกนัไดร้ับทราบคาํเตือนแลว้ จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐานต่อ

หนา้พยาน 

 

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

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

 

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

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

 

 

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

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

 


