


    
 ค ำขอกู้เงินสำมญั   

                                         เขยีนที ่…….….…………………………...……………. 
                                        วนัที ่……… เดอืน …..….….…..… พ.ศ. ….……...…… 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  
 ขา้พเจา้……….……………………………….………………สมาชิกเลขทะเบียนที่………………….….…. อายุ…………...ปีร ับราชการหรืองาน

ประจ าในต าแหน่ง ….…………………….……..… สงักดั /โรงเรียน …….……………………………….……….……….…อ าเภอ ……………..…….…..………จงัหวดักาฬสนิธุ ์ไดร้บัเงนิได ้

รายเดือน...........................บาทเงินประจ าต าแหน่ง/เงินวิทยฐานะ ................. บาท โทรศัพท์ /มือถือ………..……..…เลขบตัรประชาชนเลขบัตร

ประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__สถานภาพ โสด สมรส หย่า ม่าย ชื่อคู่สมรส............................................................
อาชพี......................................................สถานทีท่  างาน......................................................... ต าแหน่ง ..........................................................   

ปัจจุ บ ัน ข ้าพ เจ ้าพ ัก อ ยู่ ที่ บ ้าน .. ..... ... ....... ..... เล ขที่ ..……หมู่ ที่………. ถนน………..…….... ต าบล ..…………..…..อ า เภ อ  ………………….

จงัหวดั…..………………....….   ขา้พเจา้เป็นสมาชกิ  กบข. ชพค. ชพส. ส.ค.ส.เลขที่............ สสอค.เลขที่.............. สส.ชสอ.เลขที่ ........................ 

        ขา้พเจา้ ขอเสนอค าขอกูเ้งนิสามญั  เพือ่ใหค้ณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั   โปรดพจิารณา  ดงันี้.- 

ขอ้1.ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิสามญัจ านวน………………….……….…….…บาท (……………………………………………………………………..……………..…………………….)

โดยจะน าไปใชต้ามวตัถปุระสงค ์เพือ่ …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….…… 

ขอ้2. ในเวลานี้ขา้พเจา้มีหุน้อยู่ในสหกรณ์เป็นเงนิ.......... ........................บาท และขา้พเจา้ส่งเงนิค่าหุน้รายเดือนอยู่ในอตัรา...................บาท/ เดือน
ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้ าเงนิค่าหุน้ทีม่อียู่ในสหกรณ์เป็นหลกัประกนัเงนิกู ้พรอ้มขอเสนอบุคคลค า้ประกนั ดงันี้ 
 

 

1 ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที่.............................ต าแหน่ง .................................... สงักดั/
โรงเรียน...............................  อ าเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดือน....................บาท  เงนิประจ าต าแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน/ มอืถอื ............................... ปจัจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที่.........หมู่ที่........... ถนน ......................ต าบล .................................... 

อ าเภอ.......................จงัหวดักาฬสินธุ ์ขา้พเจา้ผูกพนัตนที่จะค า้ประกนัเงนิกูต้ามค าขอกูข้า้งตน้นี้ เป็นจ านวนเงนิ ...... ............. บาท (.........................................)  

จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั ลงชื่อ…………………….………ลายมือช่ือ 

 

2 ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที่.............................ต าแหน่ง .................................... สงักดั/
โรงเรียน...............................  อ าเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดือน....................บาท  เงนิประจ าต าแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน/ มอืถอื ............................... ปจัจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที่.........หมู่ที่........... ถนน ......................ต าบล .................................... 

อ าเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที่จะค า้ประกนัเงนิกูต้ามค าขอกูข้า้งตน้นี้ เป็นจ านวนเงนิ .................. บาท (....................................)  
จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั ลงชื่อ…………………….………ลายมือช่ือ 

 
3 ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที่.............................ต าแหน่ง .................................... สงักดั/

โรงเรียน...............................  อ าเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดือน....................บาท  เงนิประจ าต าแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน/ มอืถอื ............................... ปจัจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที่.........หมู่ที่........... ถนน ......................ต าบล .................................... 

อ าเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที่จะค า้ประกนัเงนิกูต้ามค าขอกูข้า้งตน้นี้ เป็นจ านวนเงนิ .................. บาท (....................................)  
จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั ลงชื่อ…………………….………ลายมือช่ือ 

 
4 ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี  สมาชิกทะเบยีนที่.............................ต าแหน่ง .................................... สงักดั/

โรงเรียน...............................  อ าเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์เงนิไดร้ายเดือน....................บาท  เงนิประจ าต าแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ..................บาท
โทรศพัทบ์า้น/ที่ท  างาน/ มอืถอื ............................... ปจัจุบนัอยู่บา้น ....................... เลขที่.........หมู่ที่........... ถนน ......................ต าบล .................................... 

อ าเภอ.......................จงัหวดั…………….. ขา้พเจา้ผูกพนัตนที่จะค า้ประกนัเงนิกูต้ามค าขอกูข้า้งตน้นี้ เป็นจ านวนเงนิ .................. บาท (....................................)  
จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญั ลงชื่อ…………………….………ลายมือช่ือ 

5 กูเ้งนิสามญัโดยใชหุ้น้ค ้าประกนั                                            จ านวน........................................................  บาท (.......................................................)                                   

                                                          * ค ำเตือน  สมาชิกคนหน่ึงจะเป็นผูค้ ้าประกนัส าหรบัผูกู้ม้ากกว่าหา้คนในเวลาเดียวกนัไม่ได้ * 

    ค ำเตือน 

 - ห้ามใช้น า้ยาลบค าผิด  ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซน็ชื่อก ากับไว้           

  - ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ก าหนดไว้ในแบบค าขอกู้นี้  

 โดยถูกต้องและครบถ้วน 

                                                                                              
อนุมัติให                                                                                                                                                  

ต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่รับเงินกู้ 
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 ขอ้ 3.ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยตามอตัราที่สหกรณ์ก าหนดเป็นงวดรายเดอืน ตามสญัญาเป็นจ านวน …………………........งวดงวดละ 
................................... บาท  ตัง้แต่เดอืนทีส่หกรณ์จ่ายเงนิกูต้ามสญัญาที่ระบุไว ้

ขอ้ 4. ในการรบัเงนิกูข้า้พเจา้จะท าหนงัสือกูส้  าหรับเงนิกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์  ตามแบบที่ สหกรณ์ก าหนดเงือ่นไขและขอ้ตกลงต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือกูส้  าหรบัเงนิกูส้ามญัของ
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

ขอ้ 5. เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกูแ้ลว้ขา้พเจา้ยอมรบัขอ้ผูกพนั ตามขอ้บงัคบั  ระเบยีบและมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ์  จ ากดัอนัเกี่ยวกบัการกูย้ืมและการช าระหนี้ทุก
ประการ 

ขอ้ 6.ในการขอกูเ้งนิครัง้นี้ ขา้พเจา้ไดร้บัค ายนิยอมจากคู่สมรส ซึ่งไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐานในหนงัสอืกูน้ี้ 
ขอ้ 7.ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้หกัเงนิไดร้ายเดือนช าระหนี้ในขอ้ 3. เพือ่ส่งต่อสหกรณ์หรือเงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ

เพือ่หกัช าระหนี้ตามสญัญานี้จนเสร็จสิ้น 
ขอ้ 8.ในกรณีที่ขา้พเจา้ผดินดัการช าระหนี้ตามสญัญาและมกีารบอกกล่าวทวงถามหรือด าเนินคดขีา้พเจา้ตกลงยนิยอมชดใชค่้าใชจ่้ายทัง้สิ้น 
ขอ้ 9.ปจัจุบนัขา้พเจา้ มภีาระหนี้สนิกบัเจา้หนี้อื่นและภาระผูกพนัการช าระหนี้ 

ที่ แหล่งเงนิกู/้ สถาบนัการเงนิ ช าระหนี้งวดละ........ บาท / เดอืน คงเหลอื(บาท) ครบสญัญา 
1     
2     

         ขอ้ 10.ขา้พเจา้ผูกู้ม้คีวามประสงคร์บัเงนิกูโ้ดยใหส้หกรณ์ฯ โอนเงนิเขา้บญัชี 

     ธนาคารกรุงไทย สาขา...........................................ประเภท..............................................เลขบญัชี............................................................ 

     เงนิฝากออมทรพัยส์หกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั                                    เลขบญัชี............................................................ 

ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ                                                                           (ลงชื่อ) …………………………….………………ผูข้อกู ้
                                                                                                      (………………………………….…………) 

       ค ายินยอมของคู่สมรส  ขา้พเจา้..................................................เป็นคู่สมรสของ....................................................ผูกู้ยิ้นยอมให ้........................................... กูย้ืมเงิน
สามญั จากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์  จ ากดั                                                (ลงช่ือ) ………..……..………………… คู่สมรสผูกู้ ้

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

บนัทึกเจา้หนา้ที่การเงนิโรงเรียน / หน่วยงาน /สถาบนั (ผูกู้)้   เขยีนที่ ............................................................................................................. 

                                                                               วนัที่..........................เดอืน........................................พ.ศ.................................... 

ขา้พเจา้นายนาง นางสาว……………………….……..………….………. ต าแหน่ง …………………..………………สงักดั/โรงเรียน...................................................ขอรบัรองว่า 

นายนางนางสาว……………………….…………………………….…ต าแหน่ง ............................................สงักดั/โรงเรียน .................................................  ไดร้บัเงนิเดอืน /ค่าจา้งเดอืนละ 

................. บาท เงนิประจ าต าแหน่ง ................บาทและมค่ีาใชจ่้ายต่างๆประจ าเดอืน...................บาท มเีงนิเดอืนคงเหลอื.....................บาท ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าสมาชิกรายนี้สามารถกูเ้งนิ และมี

เงนิเดอืนเหลอืช าระหนี้ได ้        

       (ลงชือ่)................................................... เจา้หนา้ที่การเงนิโรงเรียน/หน่วยงาน 

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

 บนัทึกการพจิารณาความเห็นผูบ้งัคบับญัชา  (ผูกู้)้    เขยีนที่ .................................................................................  

                                                                    วนัที่ ...........เดอืน....................พ.ศ..................... 

ขา้พเจา้…………………………………………………..…. ต าแหน่ง ………………….……สงักดั/โรงเรียน……………………………................ไดพ้จิารณาตามความรูเ้หน็และตามที่ไดส้อบถามแลว้ ขอ

รบัรองว่า  /1.เป็นลายมอืชือ่ของ นาย นาง นางสาว……………………………..…………..……… ผูข้อกูจ้ริง และไดพ้จิารณาตามที่รูเ้หน็และตามที่สอบถามแลว้เป็นจริงทุกประการ   /2.ผูข้อ

กู ้อยู่ในระหว่างขอยา้ยไป................ ไม่ขอยา้ย  /3.มคีวามเหน็วา่  สมควรใหกู้ไ้ด ้ ไม่สมควรใหกู้เ้พราะ.............. 

4.ขา้พเจา้รบัทราบและจะหกัเงนิ ณ ที่จ่ายใหส้หกรณ์เป็นอนัดบัแรก 

                                                                                                      (ลงชื่อ) ………………..…………….………… ผูบ้งัคบับญัชา 

                                            (..............................................................)  
  บนัทึก ส าหรบัเจา้หนา้ที่สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

อายุสมาชกิ............เดอืน มหีุน้.......................บาท หุน้เพิม่ ...................บาท มหีนี้........................บาท ควรอนุมตัิ...........................บาท 

ผูกู้แ้ละผูค้ า้ประกนั เคยผดินดัการส่งเงนิช าระหนี้  หรือขาดส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนหรือไม่  เคย….…  ไม่เคย….….    (ลงชื่อ)........................................เจา้หนา้ที่                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                        (…………………….………………) 

❑ อนุมตัิโดยมเีงือ่นไขใหห้กัเงนิ ณ ที่จ่าย และช าระหนี้สญัญาเดมิ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ก าหนด  (ลงช่ือ)................................................ผูจ้ดัการ 
                                                                                                                                                         (……………………………….…………)   
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    หนังสอืยินยอมใหส้ว่นราชการ  หกัเงนิช าระหน้ีค่าหุน้หรือเงนิอืน่ใดใหแ้ก่สหกรณ์  และ 
   ใหส้หกรณ์หกัเงนิค่าหุน้  เงนิปนัผลเงนิเฉลี่ยคืน  หรือเงนิอื่นใดที่มีสทิธิไดร้บั  โดยหกัใหส้หกรณ์เป็นล าดบัแรก 

                                                    ท าที ่สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั  วนัที.่........เดอืน...................พ.ศ. ........... 

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

ปจัจบุนัอยู่บา้นเลขที่…........หมู่ที ่............ซอย ...............ถนน…......................ต าบล.........................อ าเภอ.................. จงัหวดั ................................ 

  รบัราชการ หรืองานประจ าต าแหน่ง…………..…........................สงักดั/โรงเรียน......................................อ าเภอ ............................จงัหวดักาฬสนิธุ์

ไดร้บัเงนิไดร้ายเดอืน ..................บาท เงนิประจ าต าแหน่ง /เงนิวทิยฐานะ ................บาท  โทรศพัทท์ างาน / มอืถอื ............................................................... 

   สมาชิกเลขทะเบยีนที่……………................มคีวามประสงคใ์หส้่วนราชการ / หน่วยงาน ที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงนิ และน าส่งเงนิใหส้หกรณ์ที่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก

จงึมหีนงัสอืใหค้วามยนิยอมฉบบันี้ต่อสหกรณ์ที่ขา้พเจา้เป็นสมาชิกอยู่เพือ่ใหต้น้สงักดัหกัส่งเงนิที่ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัท ัง้ปจัจุบนัและอนาคต ส่งใหแ้ก่สหกรณ์ ดงันี้ 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงนิ หกัเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิบ  าเหน็จ –บ านาญ หรือ เงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้

สงักดัอยู่ ทัง้ปจัจุบนั อนาคต ตามจ านวนที่สหกรณ์ไดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดือนและส่งช าระหนี้  ช าระค่าหุน้หรือเงนิอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกเดือนโดยหกัเป็น

ล าดบัแรกตามพระราชบญัญตัิสหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ที่ก าหนดไวว้่า “ใหเ้พิม่ความต่อไปนี้เป็นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

 มาตรา 42/1เมื่อสมาชิกไดท้ าความยินยอมเป็นหนงัสอืไวก้บัสหกรณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรฐัหรือนายจา้งในสถานประกอบการหรือหน่วยงา นอื่นใดที่

สมาชิกปฏบิตัิหนา้ที่อยู่หกัเงนิเดอืนหรือค่าจา้งหรือเงนิอื่นใดที่ถงึก าหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพือ่ช าระหนี้หรือภาระผูกพนัอื่นที่มต่ีอสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจ านวนสหกรณ์

แจง้ไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพนันัน้จะระงบัสิ้นไปใหห้น่วยงานนัน้หกัเงนิดงักล่าวและส่งเงนิที่หกัไวน้ัน้ใหแ้ก่สหกรณ์โดยพลนั 

 การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มอิาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยินยอมการหกัเงนิตามวรรคหนึ่ง ตอ้งหกัใหส้หกรณ์เป็นล าดบัแรก ถดัจากหนี้

ภาษีอากร และการหกัเงนิเขา้กองทุนที่สมาชิกตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการ

คุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสงัคม” 

 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้ง และไดร้บับ  าเหน็จ บ านาญหรือเงนิอื่นใดขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรือหน่วยงาน

ที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ หกัเงนิจากเงนิบ าเหน็จ  บ  านาญ หรือเงนิอื่นใด ที่ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจ านวนที่สหกรณ์ไดแ้จง้ และใหส้่งเงนิจ านวนดงักล่าวนัน้

ใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ทุกครัง้ 

          ขอ้ 3. การหกัเงนิเดือน ค่าจา้งเงนิบ  าเหน็จ-บ านาญ  หรือเงนิอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ขอ้ 2.เมื่อไดห้กัช าระหนี้แก่ทางราชการแลว้ (ถา้ม)ี ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงนิ

ดงักล่าวส่งช าระหนี้ใหส้หกรณ์ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

         ขอ้ 4. หนงัสือยินยอมใหห้กัเงนิตาม ขอ้ 3. นี้ ใหม้ผีลตัง้แต่บดันี้ เป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการใหค้ ายินยอมนี้ไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วน จนกว่า

ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้ภาระหนี้สนิที่ขา้พเจา้มต่ีอสหกรณ์ เวน้แต่จะไดร้บัค ายนิยอมเป็นหนงัสอืจากสหกรณ์ 

          ขอ้ 5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลีย่นแปลงส่วนราชการที่สงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น ขา้พเจา้

ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงนิของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมอี านาจหกัเงนิไดร้ายเดอืน ค่าจา้ง 

เงนิบ  าเหน็จ-บ านาญ  หรือเงนิอื่นใดในลกัษณะเดยีวกนัที่ขา้พเจา้มสีทิธิจะไดร้บัจากทางราชการหน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น แลว้แต่กรณี เพื่อส่งช าระ

หนี้ ช าระค่าหุน้ หรือเงนิอื่น ใหส้หกรณ์แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดอืน และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถอืปฏบิตัิตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบันี้ทุกประการเพยีงแต่สหกรณ์ไดม้หีนงัสอืแจง้

ใหส้่วนราชการ หน่วยงานของรฐั หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่เพือ่ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพยีงพอแลว้ 

         ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงนิค่าหุน้ เงนิฝาก เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืน และเงนิที่สหกรณ์จ่ายใหข้า้พเจา้ รวมท ัง้สทิธิเรียกรอ้งต่างๆ ที่ขา้พเจา้ไดร้บัใน

ระหว่างที่ขา้พเจา้เป็นสมาชิกสหกรณ์ ใหส้หกรณ์ในฐานะเจา้หนี้ของขา้พเจา้ หกัเงนิดงักล่าวช าระหนี้เป็นล าดบัแรก ถดัจากหนี้ภาษอีากร และการหกัเงนิเขา้กองทุนที่สมาชิก

ตอ้งถูกหกัตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ กฎหมายว่าดว้ยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพกฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครองแรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการ

ประกนัสงัคม จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ตามมาตรา42/1  แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์  (ฉบบัที่ 2)  พ.ศ. 2553  มาตรา  8  ที่ก าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. 

2542 หนงัสอืยนิยอมฉบบันี้ท  าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสอืนี้ท ัง้หมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุก

ประการ จงึลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัหนงัสอืยนิยอมฉบบันี้ ขา้พเจา้ไดท้  าไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

ลงชื่อ ...................................................... ผูใ้หค้ ายนิยอม(ผูกู้)้ 

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

     ลงชื่อ .................................................. พยาน/การเงนิ/ผอ.รร                               ลงชื่อ ................................................. กรรมการสหกรณ์ 

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



 

 
 

  แบบฟอร์มค ำขอกูเ้งินสำมญั  -4-  
 

                เขียนที…่…………………….…………………………..…………….……………… 

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

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสนิธุ ์  /  ผูอ้ านวยการ  / หวัหนา้หน่วยงาน ทกุแห่ง 

  ขอ้1.ขา้พเจา้(ผู ้กู )้นายนางนางสาว…………………………………………..…………………………………….…………สมาชิกเลขทะเบียนที่……………..………..

สงักดัโรงเรียน………..………………………….… อ าเภอ…………………….…………….….... จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ไดกู้เ้งนิ  กูส้ามญัจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ์  จ ากดั ตาม

สญัญาที่ ..................…….ลงวนัที่ ….……………….….…….จ านวนเงินกู  ้………………………….……....……บาท (...........................................................................)ขา้พเจา้

ยนิยอมใหห้วัหนา้การเงนิหรือผูม้หีนา้ที่จ่ายเงนิเดือนของหน่วยงานที่ขา้พเจา้ส ังกดัหกัเงนิเดือนหรือเงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัเพื่อช าระหนี้

ตามสญัญาเงนิกูไ้ม่ว่าจะเป็นหนี้ตน้เงนิดอกเบี้ย ค่าอปุกรณ์แห่งหนี้และค่าเสยีหายตามที่ปรากฏในสญัญาเงนิกูไ้ดจ้นเต็มจ านวนท ัง้นี้โดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวใหผู้ย้ินยอม

ทราบล่วงหนา้ก่อนและในกรณีที่ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยินยอมใหห้วัหนา้การเงนิหรือผูม้หีนา้ที่จ่ายเงนิเดือนของหน่วยงานที่ขา้พ เจา้สงักดัใหม่หกัเงนิหรือเงนิอื่นใดที่

ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัใหม่เพือ่ช าระหนี้ดงักล่าวใหส้หกรณ์ต่อไปจนครบตามสญัญา 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกนัคนที่ (1)    ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกนัคนที่ (2)     

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

   ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกนัคนที่ (3)    ขา้พเจา้ …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกนัคนที่ (4)     

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

ไดค้ ้าประกนัการกูเ้งินสามญัของ  นายนาง นางสาว .……………………………………..…….……….………… ผูกู้ต้ามสญัญาค า้ประกนัเงนิกู ้เลขที่ .....................................

ลงวนัที่…………………………………..……….…….… ยินยอมใหห้วัหนา้งานการเงนิของหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัหกัเงนิเดอืน หรือ เงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที่

ขา้พเจา้สงักดัเพือ่ช าระหนี้แทนผูกู้ ้ในกรณีที่ผูกู้ไ้ม่ช าระหนี้ตามขอ้1.ใหแ้ก่สหกรณ์ฯและในกรณีที่ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงานขา้พเจา้ยนิยอมใหห้วัหนา้งานการเงนิของหน่วยงานที่

ขา้พเจา้สงักดัใหม่ หกัเงนิเดอืนหรือเงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้มสีทิธิไดร้บัจากหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัใหม่ เพือ่ช าระหนี้ดงักล่าวใหส้หกรณ์ฯต่อไปและใหม้ผีลบงัคบัใชต้าม

พระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแกไ้ขฉบบัที่2 พ.ศ.2553มาตรา42/1 

 อนึ่งหนงัสอืยนิยอมใหห้กัเงนิเดอืนฉบบันี้ขา้พเจา้จะไม่เพกิถอนจนกว่าจะชดใชเ้งนิกูจ้นเสร็จสิ้นหรือไดร้บัความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุจ์ ากดัก่อน 

 

   (ลงชื่อ) ……………….……..……….….….….ผูใ้หค้ ายนิยอม (ผูย้ื่นค าขอกู)้    

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

                 ลงชื่อ .................................................. พยาน/การเงนิ/ผอ.รร                   ลงชื่อ ................................................. กรรมการสหกรณ์ 

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

  เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

  ตามที่ นาย นาง นางสาว .……………………….…………………………..……………..…….……… สมาชิกเลขทะเบยีนที่ …………………………..…... 

สงักดั/โรงเรียน .......................................................... อ าเภอ......................... .....................................  จงัหวดักาฬสนิธุ ์  ไดร้บัอนุมตัิใหกู้เ้งนิ กูส้ามญั จาก

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั นี้  ตามสญัญาเลขที ่........................…ลงวนัที…่…………….…… เดอืน ……………………….….…. พ.ศ. ........................... 

เงนิกูจ้  านวน....................…….……..บาท (..................................................................) ระยะเวลาตามสญัญาส่งงวดช าระหนี้  ………..…..งวด  ช าระเงนิตน้ 

พรอ้มดอกเบี้ยเงนิกูเ้ดอืนละ ……………..…..…..บาท   นัน้   

          ขา้พเจา้  ขอรบัรองว่าผูกู้เ้ป็นผูม้คีวามสามารถในการส่งช าระหนี้ เงนิกู ้จาก สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั  และยินยอมหกัเงนิเดือน  หรือ  

เงนิไดอ้ื่นใดของผูกู้ ้เพือ่ช าระหนี้ เงนิกู ้ต่อสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั เป็นรายแรกตลอดจนครบตามสญัญา 

 
                 (ลงชื่อ) ………………….………..…………….ผูร้บัรอง                            (ลงชื่อ)………………….…………….………….ผูร้บัรอง 

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

                    หวัหนา้งานการเงนิ / ผูช่้วยหวัหนา้การเงนิ                                                         ผูอ้  านวยการ /รองผูอ้  านวยการ                                                                                                                                       

                                                                                                                 หวัหนา้หน่วยงาน /ผูช่้วยหวัหนา้หน่วยงาน 

หนงัสือยินยอมให้หกัเงินเดือน  ณ ท่ีจ่ำย 



 

 
 

 

 
 

                                                                              

 

หนังสอืยินยอมใหส้ว่นราชการ /หน่วยงานหกัเงนิไดร้ายเดือน เพื่อช าระค่าหุน้ช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

 
 

                                                                              เขยีนที.่.................................................................... 

                                                                                       วนัที.่...........เดอืน......................พ.ศ. ..........  

เร่ือง    ยนิยอมใหส้่วนราชการ , หน่วยงานหกัเงนิรายไดร้ายเดือนช าระค่าหุน้ / ช าระหนี้  

 เรียน   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์ เขต ........  

          ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษามธัยมศึกษากาฬสนิธุ ์  /ผูอ้  านวยการ......................................................... 

                  ตามทีข่า้พเจา้(...)นาย (...)นาง (...)นางสาว................................................................................................... สมาชกิ

ทะเบยีนสมาชิกที.่.......................... รบัราชการ หรือ ท างานประจ าต าแหน่ง.................................................................สงักดั/โรงเรียน/

หน่วยงาน.......................................................................... อ าเภอ.........................................จงัหวดักาฬสนิธุ์ 

ปจัจบุนัพกัอยู่บา้นเลขที ่......... หมู่ที ่........... ถนน ...................... ต าบล ....................... อ าเภอ ...............จงัหวดั ................ ขา้พเจา้ มี

ภาระหนี้ผูกพนัอยู่กบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จ ากดั    ดงันี้ 

-  (......)  เงนิกูส้ามญั          ........................บาท / ส่งช าระ ................. บาท/เดอืน 

-  (......) เงนิกูพ้เิศษ            ........................บาท / ส่งช าระ ................. บาท/เดอืน 

-  (......) เงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน ........................บาท / ส่งช าระ ................. บาท/เดอืน 

-  (......) เงนิกูส้วสัดกิาร        ......................บาท / ส่งช าระ ................. บาท/เดอืน 

-  ส่งช าระหุน้รายเดอืน        ..................... บาท / เดอืน     

- ยอดรวมช าระสหกรณ์ฯ ................บาท / เดอืน 

ปจัจบุนัขา้พเจา้ไดร้บัเงนิเดอืน .................... บาท  เงนิวทิยฐานะ................... บาท เงนิค่าตอบแทนรายเดอืน .................. บาท รวม 

......................................... บาท  หกัค่าใชจ้่าย  .......................... บาท เงนิเดอืนคงเหลอืสุทธิ ................................ บาท 

กรณีที่  ขา้พเจา้มเีงนิเดือนคงเหลอืหลงัจากหกัเงนิเดือนเพื่อช าระหนี้ เงนิกูส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดัแลว้ เหลอื   ไม่ถงึรอ้ยละ 

30  ตามระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าดว้ย การหกัเงนิเดือน เงนิบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการเพื่อช าระหนี้ เงนิกูใ้หแ้ก่สวสัดิการภายในส่วน

ราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551  นัน้ ขา้พเจา้ มคีวามประสงคแ์ละยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงนิเงนิเดือน ค่าจา้ง เงนิบ าเหน็จ บ านาญ หรือ

เงนิอื่นใดที่ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่ท ัง้ปจัจบุนั อนาคต ไดห้กัเงนิเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อช าระหนี้บคุคล

ที่  3  ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ไดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดือน เพื่อส่งช าระหนี้  ช าระหุน้  หรือ  เงนิอื่นแลว้แต่กรณีให ้

สหกรณ์ฯ  แทนขา้พเจา้ทกุเดอืน โดยหกัเป็นอนัดบัแรกตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์(ฉบบัที2่) พ.ศ. 2553  

 

 

 



 

 
 

........................................................................................................................................................................................ 

หนังสอืยินยอมใหส้ว่นราชการ /หน่วยงานหกัเงนิไดร้ายเดือน เพื่อช าระค่าหุน้ช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั 

..................................................................................................................................................................................................................... 
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   ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า  ไดจ้ดัท าหนงัสอืยนิยอมใหส้่วนราชการ /หน่วยงานหกัเงนิไดร้ายเดอืน  เพือ่ช าระค่าหุน้ 

ช าระหนี้สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ์  จ ากดั ฉบบันี้  ดว้ยตนเอง  ซึ่งการแสดงเจตนารมณ์ในครัง้นี้ เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มผูีใ้ด

บงัคบั ขู่เข็ญแต่อย่างใดและมีสติสมัปชญัญะครบถว้น ทัง้นี้  ขา้พเจา้ไม่ติดใจเอาความใดๆ  หรือ  ฟ้องรอ้งคดีแพ่ง คดีอาญา และศาล

ปกครอง ต่อส่วนราชการ หน่วยงาน และ เจา้หนา้ที่หน่วยเบกิจ่ายแต่ประการใด  ในการแสดงเจตนารมณ์ยนิยอมนี้มอิาจถอนคืนได ้เวน้แต่

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ใหค้วามยนิยอม และ ใหถ้อืว่าหนงัสอืยนิยอมฉบบันี้ เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาเงนิกูท้ี่ขา้พเจา้ไดท้ าไว ้

กบัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั จึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัทา้ยหนงัสอืยนิยอมใหส้่วนราชการ , หน่วยงานหกัเงนิไดร้ายเดือ น

เพือ่ช าระค่าหุน้ / ช าระหนี้สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  ฉบบันี้ ขา้พเจา้ไดท้ าไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

               (ลงชื่อ)...........................................สมาชกิ (ผูกู้)้ ผูใ้หค้ ายนิยอม 

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

                                               .........../............../.............                                                           

 
          

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จ ากดั  

 

                    ขา้พเจา้  .............................................................................ผูต้ าแหน่ง....................................................ส านกังานเขต

พื้นทีก่ารศึกษา........................................................................ไดต้รวจสอบขอ้มลูเงนิเดอืน  ค่าจา้ง  เงนิบ าเหน็จ บ านาญ หรือเงนิอื่นใด ทัง้

ปจัจบุนั อนาคต  ของ  (...)นาย (...)นาง (...)นางสาว..................................................................แลว้ รบัทราบและยนิดหีกัเงนิ ณ ทีจ่่าย  

เพือ่ช าระหนี้บคุคลทีส่าม  เพือ่น าส่งสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ตามที่ไดแ้จง้ใหใ้นแต่ละเดอืน เพือ่ส่งช าระหุน้  ช าระหนี้  หรือ  

เงนิอื่นแลว้แต่กรณีใหท้กุเดอืน  โดยหกัเป็นอนัดบัแรก 

 

                                           (ลงชื่อ)...........................................ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา.............. 

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

                                                      ........../............/............. 

 

(ลงชื่อ).....................................พยาน/ผอ.กลุ่มบริหารการเงนิ  (ลงชื่อ)..................................พยาน/การเงนิกลุม่บริหารการเงนิ 

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

        .........../............../.............                                     ........../............/............. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 
 

    

หนังสอืยินยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั หกัเงนิกูท้ี่จะไดร้บั 

ณ ที่จา่ยเพื่อน าเขา้เป็นเงนิค่าหุน้จนครบจ านวนตามที่ก าหนด 

------------------------------------------------------ 

 เขยีนที ่......................................................................................... 

 วนัที ่  ................................................................................ 

เร่ือง  ยนิยอมใหน้ าเงนิกูห้กัเขา้เป็นค่าหุน้ 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

    ขา้พเจา้ (ผูกู้)้  นาย  นาง  นางสาว..................................................สมาชิกเลขทะเบยีนที.่............................ 

สงักดัโรงเรียน......................................อ าเภอ.............................จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โทรศพัท ์............................................... 

ไดกู้เ้งนิประเภท    เงนิกูส้ามญั  เงนิกูพ้เิศษ   เงนิกูเ้พือ่เหตฉุุกเฉิน    จาก สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์   จ ากดั  ตามสญัญาที่

.............................ลงวนัที.่........................จ านวนเงนิ................................บาท(................................................) 

และเนื่องจากปจัจุบนัขา้พเจา้มหุีน้ .................... บาท ซึ่งยงัไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์ จ ากดั 

ว่าดว้ย การใหเ้งนิกูแ้ละดอกเบี้ยเงนิกู ้พ.ศ. 2562 

  ดงันัน้ ขา้พเจา้จึงขอยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  หกัเงนิกูจ้ะไดร้บั ณ ที่จ่าย เพื่อน าเขา้เป็นเงนิค่าหุน้จนครบ

จ านวนตามที่ก าหนด ตามระเบยีบสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั ว่าดว้ย การใหเ้งนิกูแ้ละดอกเบี้ยเงนิกู ้พ.ศ. 2562 ขอ้ 8 ขอ้ 11 

และขอ้ 18  ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้ าเงนิค่าหุน้ที่มอียู่ในสหกรณ์เป็นหลกัประกนัเงนิกูแ้ละใหถ้อืว่าหนงัสอืใหค้ ายนิยอมหกัเงนิกูท้ี่จะไดร้บั ณ ที่

จ่าย เพื่อน าเขา้เป็นเงนิค่าหุน้จนครบตามจ านวนที่ก าหนด ฉบบันี้ เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาเงนิกูท้ี่ขา้พเจา้ไดท้ าไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยค์รู

กาฬสนิธุ ์ จ ากดั  ตามสญัญาที่.............................ลงวนัที่...............................  ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัทา้ยหนงัสือใหค้ า

ยนิยอมเป็นหลกัฐาน 

 

                                           ลงชื่อ...................................................ผูใ้หค้ ายนิยอม 

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

 

ลงชื่อ.............................................พยาน                                    ลงชื่อ...................................................พยาน 

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

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

การรับเงินกู้ 
       กรณีผู้กู้รับเงินกู้ด้วยตนเอง 
  ขำ้พเจำ้...................................................................ไดรั้บเงินกู ้ จ ำนวนเงิน..................................................บำท 
(..........................................................) ตำมสัญญำเงินกูส้ำมญั  เลขท่ี.............. ลงวนัท่ี............เดือน.....................  พ.ศ. ..................... 
        
        (ลงช่ือ).....................................................ผูกู้/้ผูรั้บเงิน 
             (..................................................................) 
         
       กรณีผู้กู้ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร 
 ขำ้พเจำ้ผูกู้ไ้ม่สำมำรถรับเงินกูด้ว้ยตนเองไดจึ้งขอให้ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินเขำ้บญัชี   
        ธนำคำรกรุงไทย  สำขำ..........................................  เลขบญัชี.............................................................          
         เงินฝำกออมทรัพยส์หกรณ์ครูกำฬสินธ์ุ จ ำกดั         เลขบญัชี............................................................. 
         เงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษสหกรณ์ครูกำฬสินธ์ุ จ ำกดั     เลขบญัชี............................................................. 
  โดยให้ถือเอำวนัท่ีโอนเงินเขำ้บญัชีธนำคำรเป็นวนัท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกู ้
 
                 (ลงช่ือ).....................................................ผูกู้/้ผูรั้บเงิน 
             (..................................................................) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
      
 
       (ลงช่ือ)........................................................เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 
             (..................................................................) 
                     ................../ ................./ ................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินกู้เพ่ือชำระเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนปี 2554  
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  จำกัด   

**************** 

 เขยีนที ่   สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั  

วนัที ่  ............................................................................... 

เร่ือง  ยนิยอมใหห้กัเงนิกูเ้พือ่ช าระเงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืนปี 2554   
เรียน  ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์ จ ากดั  

    ขา้พเจา้ (ผูกู้)้  นาย  นาง  นางสาว.........................................................สมาชกิเลขทะเบยีนที.่.............. 

สงักดัโรงเรียน......................................อ าเภอ.......................จงัหวดักาฬสนิธุ ์ โทรศพัท ์............................................... 

ไดกู้เ้งนิสามญั / พเิศษ จากสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์  จ ากดั นัน้ 

 เงนิปนัผลฯ ปี 2554 จ านวน...................................................บาท    

  บดันี้  ขา้พเจา้ มคีวามประสงค์ยินยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสินธุ ์ จ ากดั  หกัเงนิกูเ้พื่อช าระเงนิปนัผล เงนิเฉลี่ยคืน   ปี 

2554 ดงันี้ 

1.ช าระงวดเดยีว จ านวน.....................................บาท(............................................................................) 

2.แบ่งจ่ายเป็นงวด จ านวน................................บาท(.............................. .............................................)โดยช าระใหแ้ลว้เสร็จ

ภายใน 5 ปี เพื่อใหเ้ป็นไปตามหนงัสือส านกังานสหกรณ์จงัหวดักาฬสินธุ ์ที่ กส0010/087  ลงวนัที่ 16 มกราคม 2556 และตามประกาศ

สหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั     

  ขา้พเจา้ขอรบัรองว่า การแสดงเจตนารมณ์ในครัง้นี้ เป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มผูีใ้ดบงัคบั ข่มขู่ หรือ กระท าการใดๆ ใหข้า้พเจา้

แสดงเจตนารมณ์ดงักลา่ว การแสดงเจตนารมณ์ยนิยอมนี้มอิาจถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ใหค้วามยนิยอม และใหถ้อืว่าหนงัสอืยนิยอมให ้

หกัเงนิกูเ้พือ่ช าระเงนิปนัผล เฉลีย่คืน ปี 2554  เป็นส่วนหนึ่งของสญัญาเงนิกูท้ี่ขา้พเจา้ไดท้ าไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยค์รูกาฬสนิธุ ์จ ากดั จงึ

ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส าคญัทา้ยหนงัสอืแสดงค ายนิยอมใหห้กัเงนิกูเ้พือ่ช าระเงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืน ปี 2554   ฉบบันี้  ขา้พเจา้ไดท้ าไวเ้ป็น

หลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

ลงชื่อ.............................................ผูใ้หค้ ายนิยอม 

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

  

ลงชื่อ...........................................พยาน                ลงชื่อ.....................................พยาน 

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

 
 
 
 



 

 
 

 หนังสือให้ความยินยอมในการเพิ่มมูลหนี้ 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ 

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

เร่ือง  ยินยอมในการเพิ่มมูลหนี้และได้รับความยนิยอมจากผู้ค้ำประกัน เพื่อนำไปชำระสวัสดิการที่สหกรณ์จัดขึ้น 
เรียน  ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสนิธุ์ จำกัด 

ตามที่ข้าพเจ้า(...)/นาย (...)/นาง (...)/นางสาว......................................................ทะเบียนสมาชกิที่............................. 
รับราชการ หรือทำงานประจำตำแหน่ง.................................สังกัด/โรงเรียน............................................................................... 
อำเภอ.........................................จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประเภท (...)เงินกู้สามัญ 
(...)เงินกู้พิเศษ ตามสัญญากู้เงนิเลขที่........../..........ลงวันที่.......................................จำนวนเงิน...........................................บาท  
และไดส้มัครเป็นสมาชิก (...) สคส. (...) สส.อค. (...) สส.ชสอ. (...) สส.รท. (...) สส.สอ. (...) ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมทบโครง1, (...) ประกัน
ชีวิตกลุ่มภาคสมทบโครง 2 และ(...)ประกันชวีิต อ่ืน ๆ .................................นั้น 
 ในการชำระเงนิสงเคราะห์ศพลว่งหน้า และการชำระค่าเบี้ยประกัน ข้าพเจ้ายนิดีที่จะชำระโดยเพิ่มหนี้เงินกู้และยินยอมให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เพิ่มมูลหนี้ในประเภทเงนิกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ ดังนี้ 

1. ประกัน สคส. 
2. ประกัน  สส.อค.   จำนวนเงิน....................................บาท 
3. ประกัน  สส.ชสอ.   จำนวนเงิน....................................บาท 
4. ประกัน  สส.รท   จำนวนเงิน................................... บาท 
5. ประกัน  สส.สอ   จำนวนเงิน....................................บาท 
6. ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมทบ โครง 1 จำนวนเงิน....................................บาท 
7. ประกันชีวติ กลุ่มภาคสมทบ โครง 2  จำนวนเงิน....................................บาท 
8. ประกันชีวติ อื่น ๆ    จำนวนเงิน....................................บาท 

ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และจะชำระค่าเบี้ยประกันให้แก่สหกรณ์อมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์  
จำกัด เป็นประจำทุกๆปี จนกว่าจะชำระหนี้เงินกู้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จนเสร็จสิ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เพิ่มมูลหนี้ของข้าพเจ้า ตามจำนวนที่ข้าพเจ้าต้องชำระในปีนั้นๆ โดยการนำไปรวมกับเงินกู้ที่ยังค้างชำระกั บ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด อยู่ พร้อมกับได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันแล้ว 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนารมณ์ในคร้ังนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่หรือกระทำใดๆ ให้ข้าพเจ้าแสดง
เจตนารมณ์ดังกล่าว และให้ถือว่าหนังสือยินยอมในการเพิ่มมูลหนี้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญท้ายหนังสือให้คำยินยอมเพิ่มมูลหนี้ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทำไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าผู้
ค้ำประกันทุกคน     
    ลงชื่อ...............................................ผู้ให้คำยินยอม/ผู้กู้ 
          (................................................)     
ลงชื่อ.......................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 1                                 ลงชื่อ.....................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 2 
     (..............................................)                                                             (..............................................) 
ลงชื่อ.......................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 3                                 ลงชื่อ.....................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 4 
    (...............................................)                                                             (...............................................) 
ลงช่ือ...........................................พยาน                                                    ลงช่ือ..........................................พยาน 
    (...............................................)                                                              (..............................................)  
หมายเหตุ:เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และอัตราค่าเบี้ยประกันของแต่ละปีขึ้นอยู่กับอัตราการเสียชีวิต-   


