คำเตือน
- ห้ ามใช้ นา้ ยาลบคาผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชื่อกากับไว้

คำขอกู้เงิ นสำมัญ

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

- ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้ อความตามรายการที่กาหนดไว้ ในแบบคาขอกู้น้ ี
โดยถูกต้ องและครบถ้ วน

เรียมัตนิให คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์
อนุ

จากัด

ข้าพเจ้า ……….……………………………….………………สมาชิ ก เลขทะเบีย นที่ ………………….….…. อายุ …………...ปี ร ับ ราชการหรื อ งาน
ประจาในตาแหน่ง ….…………………….……..… สังกัด /โรงเรียน …….……………………………….……….……….…อาเภอ ……………..…….…..………จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รบั เงินได้
ต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ทุกครั้งที่รับเงินกู้
รายเดื อ น...........................บาทเงิน ประจาตาแหน่ ง/เงิน วิท ยฐานะ ................. บาท โทรศัพ ท์ /มือ ถือ ………..……..…เลขบัต รประชาชนเลขบัต ร
ประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__สถานภาพ โสด สมรส หย่า ม่าย ชื่อคู่สมรส............................................................
อาชีพ......................................................สถานทีท่ างาน......................................................... ตาแหน่ง ..........................................................
ปั จ จุ บ ั น ข้า พ เจ้า พั ก อยู่ ที่ บ ้า น ......................เลขที่ ..……หมู่ ที่ ………. ถน น ………..…….... ต าบล ..…………..…..อ าเภ อ ………………….
จังหวัด…..………………....…. ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก กบข. ชพค. ชพส. ส.ค.ส.เลขที่............ สสอค.เลขที่.............. สส.ชสอ.เลขที่ ........................
ข้าพเจ้า ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญ เพือ่ ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด โปรดพิจารณา ดังนี้.ข้อ1.ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญจานวน………………….……….…….…บาท (……………………………………………………………………..……………..…………………….)
โดยจะนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ เพือ่ …………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……
ข้อ2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยู่ในสหกรณ์เป็ นเงิน..................................บาท และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยู่ในอัตรา...................บาท/ เดือน
ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงินค่าหุน้ ทีม่ อี ยู่ในสหกรณ์เป็ นหลักประกันเงินกู ้ พร้อมขอเสนอบุคคลคา้ ประกัน ดังนี้
1
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ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที่.............................ตาแหน่ ง .................................... สังกัด/
โรงเรียน............................... อาเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน....................บาท เงินประจาตาแหน่ ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน/ มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที่.........หมู่ท่.ี .......... ถนน ......................ตาบล ....................................
อาเภอ.......................จังหวัดกาฬสินธุ ์ ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะคา้ ประกันเงินกูต้ ามคาขอกูข้ า้ งต้นนี้ เป็ นจานวนเงิน ................... บาท (.........................................)
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ลงชื่อ…………………….………ลายมือชื่อ
ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที่.............................ตาแหน่ ง .................................... สังกัด/
โรงเรียน............................... อาเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน....................บาท เงินประจาตาแหน่ ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน/ มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที่.........หมู่ท่.ี .......... ถนน ......................ตาบล ....................................
อาเภอ.......................จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะคา้ ประกันเงินกูต้ ามคาขอกูข้ า้ งต้นนี้ เป็ นจานวนเงิน .................. บาท (....................................)
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ลงชื่อ…………………….………ลายมือชื่อ
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ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที่.............................ตาแหน่ ง .................................... สังกัด/
โรงเรียน............................... อาเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน....................บาท เงินประจาตาแหน่ ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน/ มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที่.........หมู่ท่.ี .......... ถนน ......................ตาบล ....................................
อาเภอ.......................จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะคา้ ประกันเงินกูต้ ามคาขอกูข้ า้ งต้นนี้ เป็ นจานวนเงิน .................. บาท (....................................)
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ลงชื่อ…………………….………ลายมือชื่อ
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ชื่อ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที่.............................ตาแหน่ ง .................................... สังกัด/
โรงเรียน............................... อาเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน....................บาท เงินประจาตาแหน่ ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท
โทรศัพท์บา้ น/ที่ทางาน/ มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที่.........หมู่ท่.ี .......... ถนน ......................ตาบล ....................................
อาเภอ.......................จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะคา้ ประกันเงินกูต้ ามคาขอกูข้ า้ งต้นนี้ เป็ นจานวนเงิน .................. บาท (....................................)
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ ลงชื่อ…………………….………ลายมือชื่อ
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กูเ้ งินสามัญโดยใช้หนุ ้ ค้าประกัน

จานวน........................................................ บาท (.......................................................)

* คำเตือน สมาชิกคนหนึ่ งจะเป็ นผูค้ ้าประกันสาหรับผูก้ มู ้ ากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ *

แบบฟอร์มคำขอกูเ้ งินสำมัญ
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ข้อ 3.ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู ้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนดเป็นงวดรายเดือน ตามสัญญาเป็ นจานวน …………………........งวดงวดละ
................................... บาท ตัง้ แต่เดือนทีส่ หกรณ์จ่ายเงินกูต้ ามสัญญาที่ระบุไว้
ข้อ 4. ในการรับเงินกูข้ า้ พเจ้าจะทาหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่ สหกรณ์กาหนดเงือ่ นไขและข้อตกลงต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล้วข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพัน ตามข้อบังคับ ระเบียบและมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จากัดอันเกี่ยวกับการกูย้ ืมและการชาระหนี้ทุก
ประการ
ข้อ 6.ในการขอกูเ้ งินครัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้รบั คายินยอมจากคู่สมรส ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐานในหนังสือกูน้ ้ ี
ข้อ 7.ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนชาระหนี้ในข้อ 3. เพือ่ ส่งต่อสหกรณ์หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ
เพือ่ หักชาระหนี้ตามสัญญานี้จนเสร็จสิ้น
ข้อ 8.ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าผิดนัดการชาระหนี้ตามสัญญาและมีการบอกกล่าวทวงถามหรือดาเนินคดีขา้ พเจ้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น
ข้อ 9.ปัจจุบนั ข้าพเจ้า มีภาระหนี้สนิ กับเจ้าหนี้อ่นื และภาระผูกพันการชาระหนี้
ที่
แหล่งเงินกู/้ สถาบันการเงิน
ชาระหนี้งวดละ........ บาท / เดือน
คงเหลือ(บาท)
ครบสัญญา
1
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ข้อ 10.ข้าพเจ้าผูก้ มู ้ คี วามประสงค์รบั เงินกูโ้ ดยให้สหกรณ์ฯ โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขา...........................................ประเภท..............................................เลขบัญชี............................................................
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จากัด

เลขบัญชี............................................................

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชื่อ) …………………………….………………ผูข้ อกู ้
(………………………………….…………)
คายินยอมของคู่สมรส ข้าพเจ้า..................................................เป็ นคู่สมรสของ....................................................ผูก้ ูย้ นิ ยอมให้ ........................................... กูย้ ืมเงิน
สามัญ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จากัด
(ลงชื่อ) ………..……..………………… คู่สมรสผูก้ ู ้
(.....……………………………….…………)
บันทึกเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน / หน่ วยงาน /สถาบัน (ผูก้ ู)้ เขียนที่ .............................................................................................................
วันที่..........................เดือน........................................พ.ศ....................................
ข้าพเจ้านายนาง นางสาว……………………….……..………….………. ตาแหน่ง …………………..………………สังกัด/โรงเรียน...................................................ขอรับรองว่า
นายนางนางสาว……………………….…………………………….…ตาแหน่ง ............................................สังกัด/โรงเรียน ................................................. ได้รบั เงินเดือน /ค่าจ้างเดือนละ
................. บาท เงินประจาตาแหน่ง ................บาทและมีค่าใช้จ่ายต่างๆประจาเดือน...................บาท มีเงินเดือนคงเหลือ.....................บาท ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสมาชิกรายนี้สามารถกูเ้ งิน และมี
เงินเดือนเหลือชาระหนี้ได้
(ลงชือ่ )................................................... เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน/หน่ วยงาน
(........................................................)
บันทึกการพิจารณาความเห็นผูบ้ งั คับบัญชา (ผูก้ ู)้ เขียนที่ .................................................................................
วันที่ ...........เดือน....................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า…………………………………………………..…. ตาแหน่ง ………………….……สังกัด/โรงเรียน……………………………................ได้พจิ ารณาตามความรูเ้ ห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอ
รับรองว่า /1.เป็ นลายมือชือ่ ของ นาย นาง นางสาว……………………………..…………..……… ผูข้ อกูจ้ ริง และได้พจิ ารณาตามที่รูเ้ ห็นและตามที่สอบถามแล้วเป็นจริงทุกประการ /2.ผูข้ อ
กู ้ อยู่ในระหว่างขอย้ายไป................ ไม่ขอย้าย /3.มีความเห็นว่า  สมควรให้กไู ้ ด้ ไม่สมควรให้กเู ้ พราะ..............
4.ข้าพเจ้ารับทราบและจะหักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรก
(ลงชื่อ) ………………..…………….………… ผูบ้ งั คับบัญชา
(..............................................................)
บันทึก สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
อายุสมาชิก............เดือน
มีหนุ ้ .......................บาท
หุน้ เพิม่ ...................บาท
มีหนี้........................บาท
ควรอนุมตั ิ...........................บาท
ผูก้ แู ้ ละผูค้ า้ ประกัน เคยผิดนัดการส่งเงินชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่  เคย….…  ไม่เคย….…. (ลงชื่อ)........................................เจ้าหน้าที่
(…………………….………………)
❑ อนุมตั ิโดยมีเงือ่ นไขให้หกั เงิน ณ ที่จ่าย และชาระหนี้สญั ญาเดิม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่คี ณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กาหนด (ลงชื่อ)................................................ผูจ้ ดั การ
(……………………………….…………)
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หนังสือยินยอมให้สว่ นราชการ หักเงินชาระหนี้ ค่าหุน้ หรือเงินอืน่ ใดให้แก่สหกรณ์ และ
ให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่มีสทิ ธิได้รบั โดยหักให้สหกรณ์เป็ นลาดับแรก
ทาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด วันที.่ ........เดือน...................พ.ศ. ...........
ข้าพเจ้านายนางนางสาว....................................................อายุ.........ปี เลขบัตรประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__
ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่…........หมู่ท่ี ............ซอย ...............ถนน…......................ตาบล.........................อาเภอ.................. จังหวัด ................................
 รับราชการ หรืองานประจาตาแหน่ง…………..…........................สังกัด/โรงเรียน......................................อาเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์
ได้รบั เงินได้รายเดือน ..................บาท เงินประจาตาแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ................บาท โทรศัพท์ทางาน / มือถือ ...............................................................
 สมาชิกเลขทะเบียนที่……………................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์ท่ขี า้ พเจ้าเป็ นสมาชิก
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ต่อสหกรณ์ท่ขี า้ พเจ้าเป็ นสมาชิกอยู่เพือ่ ให้ตน้ สังกัดหักส่งเงินที่ขา้ พเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ทัง้ ปัจจุ บนั และอนาคต ส่งให้แก่สหกรณ์ ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ –บานาญ หรือ เงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้า
สังกัดอยู่ ทัง้ ปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุน้ หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยหักเป็ น
ลาดับแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ที่กาหนดไว้ว่า “ให้เพิม่ ความต่อไปนี้เป็ นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 42/1เมื่อสมาชิกได้ทาความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการหรือหน่วยงา นอื่นใดที่
สมาชิกปฏิบตั ิหน้าที่อยู่หกั เงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดที่ถงึ กาหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน้ เพือ่ ชาระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มตี ่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจานวนสหกรณ์
แจ้งไปจนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนัน้ จะระงับสิ้นไปให้หน่วยงานนัน้ หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หกั ไว้นนั้ ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึ่ง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมการหักเงินตามวรรคหนึ่ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้
ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้าง และได้รบั บาเหน็จ บานาญหรือเงินอื่นใดข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่ วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ ตามข้อ 1. ตามจานวนที่สหกรณ์ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจานวนดังกล่าวนัน้
ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกครัง้
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้างเงินบาเหน็จ-บานาญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณี ใดตาม ข้อ 2.เมื่อได้หกั ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงิน
ดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตาม ข้อ 3. นี้ ให้มผี ลตัง้ แต่บดั นี้เป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน จนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สนิ ที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 5. ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าต้องเปลีย่ นแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่ วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินได้รายเดือน ค่าจ้าง
เงินบาเหน็จ-บานาญ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา้ พเจ้ามีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระ
หนี้ ชาระค่าหุน้ หรือเงินอื่น ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการเพียงแต่สหกรณ์ได้มหี นังสือแจ้ง
ให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพือ่ ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และเงินที่สหกรณ์จ่ายให้ขา้ พเจ้า รวมทัง้ สิทธิเรียกร้องต่างๆ ที่ขา้ พเจ้าได้รบั ใน
ระหว่างที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้ของข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระหนี้เป็ นลาดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิก
ต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสารองเลี้ยงชีพกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ตามมาตรา42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทงั้ หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุก
ประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญหนังสือยินยอมฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทาไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ ...................................................... ผูใ้ ห้คายินยอม(ผูก้ ู)้
(.....................................................)
ลงชื่อ .................................................. พยาน/การเงิน/ผอ.รร
ลงชื่อ ................................................. กรรมการสหกรณ์
(.....................................................)
(.....................................................)

แบบฟอร์มคำขอกูเ้ งินสำมัญ -4-

หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือน ณ ที่จ่ำย

เขียนที…่ …………………….…………………………..…………….………………
วันที่ .......….…เดือน………..…..….พ.ศ.………..…….

เรียน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ ์ / ผูอ้ านวยการ / หัวหน้าหน่ วยงาน ทุกแห่ง
ข้อ 1.ข้า พเจ้า (ผู ้กู )้ นายนางนางสาว…………………………………………..…………………………………….…………สมาชิ ก เลขทะเบี ย นที่ ……………..………..
สังกัดโรงเรียน………..………………………….… อาเภอ…………………….…………….….... จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้กูเ้ งิน กูส้ ามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ตาม
สัญ ญาที่ ..................…….ลงวันที่ ….……………….….…….จานวนเงินกู ้ ………………………….……....……บาท (...........................................................................)ข้าพเจ้า
ยินยอมให้หวั หน้าการเงินหรือผูม้ หี น้าที่จ่ายเงินเดือนของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดหักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดเพื่อชาระหนี้
ตามสัญญาเงินกูไ้ ม่ว่าจะเป็ นหนี้ตน้ เงินดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญาเงินกูไ้ ด้จนเต็มจานวนทัง้ นี้โดยไม่จาเป็ นต้องบอกกล่าวให้ผูย้ ินยอม
ทราบล่วงหน้าก่อนและในกรณีท่ขี า้ พเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หวั หน้าการเงินหรือผูม้ หี น้าที่จ่ายเงินเดือนของหน่วยงานที่ขา้ พ เจ้าสังกัดใหม่หกั เงินหรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่เพือ่ ชาระหนี้ดงั กล่าวให้สหกรณ์ต่อไปจนครบตามสัญญา
ข้อ 2.

ข้าพเจ้า …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกันคนที่ (1) ข้าพเจ้า …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกันคนที่ (2)
(.........................................................)
(.........................................................)

ข้าพเจ้า …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกันคนที่ (3) ข้าพเจ้า …………………………………………..…….….ผูค้ ้าประกันคนที่ (4)
(.........................................................)
(..........................................................)
ได้ค้าประกันการกูเ้ งินสามัญของ นายนาง นางสาว .……………………………………..…….……….………… ผูก้ ตู ้ ามสัญญาคา้ ประกันเงินกู ้ เลขที่ .....................................
ลงวันที่…………………………………..……….…….… ยินยอมให้หวั หน้างานการเงินของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือ เงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดเพือ่ ชาระหนี้แทนผูก้ ู ้ ในกรณีท่ผี ูก้ ไู ้ ม่ชาระหนี้ตามข้อ1.ให้แก่สหกรณ์ฯและในกรณีท่ขี า้ พเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หวั หน้างานการเงินของหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่ เพือ่ ชาระหนี้ดงั กล่าวให้สหกรณ์ฯต่อไปและให้มผี ลบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขฉบับที่2 พ.ศ.2553มาตรา42/1
อนึ่งหนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือนฉบับนี้ขา้ พเจ้าจะไม่เพิกถอนจนกว่าจะชดใช้เงินกูจ้ นเสร็จสิ้นหรือได้รบั ความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุจ์ ากัดก่อน

(ลงชื่อ) ……………….……..……….….….….ผูใ้ ห้คายินยอม (ผูย้ ื่นคาขอกู)้
(………..………………………….………....)
ลงชื่อ .................................................. พยาน/การเงิน/ผอ.รร

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

ลงชื่อ ................................................. กรรมการสหกรณ์

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

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
ตามที่ นาย นาง นางสาว .……………………….…………………………..……………..…….……… สมาชิกเลขทะเบียนที่ …………………………..…...
สังกัด/โรงเรียน .......................................................... อาเภอ......................... ..................................... จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รบั อนุมตั ิให้กูเ้ งิน กูส้ ามัญ จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด นี้ ตามสัญญาเลขที่ ........................…ลงวันที…่ …………….…… เดือน ……………………….….…. พ.ศ. ...........................
เงินกูจ้ านวน....................…….……..บาท (..................................................................) ระยะเวลาตามสัญญาส่งงวดชาระหนี้ ………..…..งวด ชาระเงินต้น
พร้อมดอกเบี้ยเงินกูเ้ ดือนละ ……………..…..…..บาท นัน้
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าผูก้ ูเ้ ป็ นผูม้ คี วามสามารถในการส่งชาระหนี้ เงินกู ้ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด และยินยอมหักเงินเดือน หรือ
เงินได้อ่นื ใดของผูก้ ู ้ เพือ่ ชาระหนี้เงินกู ้ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด เป็ นรายแรกตลอดจนครบตามสัญญา
(ลงชื่อ) ………………….………..…………….ผูร้ บั รอง
(…………………..………..…………….)
หัวหน้างานการเงิน / ผูช้ ่วยหัวหน้าการเงิน

(ลงชื่อ)………………….…………….………….ผูร้ บั รอง
(………………….……….……………….)
ผูอ้ านวยการ /รองผูอ้ านวยการ
หัวหน้าหน่วยงาน /ผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน

หนังสือยินยอมให้สว่ นราชการ /หน่ วยงานหักเงินได้รายเดือน เพื่อชาระค่าหุน้ ชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
เขียนที.่ ....................................................................
วันที.่ ...........เดือน......................พ.ศ. ..........
เรื่อง ยินยอมให้ส่วนราชการ , หน่วยงานหักเงินรายได้รายเดือนชาระค่าหุน้ / ชาระหนี้
เรียน ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ ์ เขต ........
ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ ์ /ผูอ้ านวยการ.........................................................
ตามทีข่ า้ พเจ้า(...)นาย (...)นาง (...)นางสาว................................................................................................... สมาชิก
ทะเบียนสมาชิกที.่ .......................... รับราชการ หรือ ทางานประจาตาแหน่ง.................................................................สังกัด/โรงเรียน/
หน่วยงาน.......................................................................... อาเภอ.........................................จังหวัดกาฬสินธุ ์
ปัจจุบนั พักอยู่บา้ นเลขที่ ......... หมู่ท่ี ........... ถนน ...................... ตาบล ....................... อาเภอ ...............จังหวัด ................ ข้าพเจ้า มี
ภาระหนี้ผูกพันอยู่กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ดังนี้
- (......) เงินกูส้ ามัญ
........................บาท / ส่งชาระ ................. บาท/เดือน
- (......) เงินกูพ้ เิ ศษ
........................บาท / ส่งชาระ ................. บาท/เดือน
- (......) เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน ........................บาท / ส่งชาระ ................. บาท/เดือน
- (......) เงินกูส้ วัสดิการ
......................บาท / ส่งชาระ ................. บาท/เดือน
- ส่งชาระหุน้ รายเดือน
..................... บาท / เดือน
- ยอดรวมชาระสหกรณ์ฯ ................บาท / เดือน
ปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้รบั เงินเดือน .................... บาท เงินวิทยฐานะ................... บาท เงินค่าตอบแทนรายเดือน .................. บาท รวม
......................................... บาท หักค่าใช้จ่าย .......................... บาท เงินเดือนคงเหลือสุทธิ ................................ บาท
กรณีท่ี ข้าพเจ้ามีเงินเดือนคงเหลือหลังจากหักเงินเดือนเพื่อชาระหนี้เงินกูส้ หกรณ์ออมทรั พย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัดแล้ว เหลือ ไม่ถงึ ร้อยละ
30 ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย การหักเงินเดือน เงินบาเหน็จบานาญข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 นัน้ ข้าพเจ้า มีความประสงค์และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ บานาญ หรือ
เงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ทงั้ ปัจจุบนั อนาคต ได้หกั เงินเดือน ณ ที่จ่าย เพื่อชาระหนี้บคุ คล
ที่ 3 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระหุน้ หรือ เงินอื่นแล้วแต่กรณีให้
สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน โดยหักเป็ นอันดับแรกตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์(ฉบับที2่ ) พ.ศ. 2553

........................................................................................................................................................................................
หนังสือยินยอมให้สว่ นราชการ /หน่ วยงานหักเงินได้รายเดือน เพื่อชาระค่าหุน้ ชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
.....................................................................................................................................................................................................................

-2ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ได้จดั ทาหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ /หน่วยงานหักเงินได้รายเดือน เพือ่ ชาระค่าหุน้
ชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ฉบับนี้ ด้วยตนเอง ซึ่งการแสดงเจตนารมณ์ในครัง้ นี้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มผี ูใ้ ด
บังคับ ขู่เข็ญ แต่อย่างใดและมีสติสมั ปชัญญะครบถ้วน ทัง้ นี้ ข้าพเจ้าไม่ติดใจเอาความใดๆ หรือ ฟ้ องร้องคดีแพ่ง คดีอาญา และศาล
ปกครอง ต่อส่วนราชการ หน่วยงาน และ เจ้าหน้าที่หน่วยเบิกจ่ายแต่ประการใด ในการแสดงเจตนารมณ์ยนิ ยอมนี้มอิ าจถอนคืนได้ เว้นแต่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ให้ความยินยอม และ ให้ถอื ว่าหนัง สือยินยอมฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกูท้ ่ขี า้ พเจ้าได้ทาไว้
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญท้ายหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ , หน่วยงานหักเงินได้รายเดือ น
เพือ่ ชาระค่าหุน้ / ชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทาไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)...........................................สมาชิก (ผูก้ ู)้ ผูใ้ ห้คายินยอม
(..........................................)
.........../............../.............
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
ข้าพเจ้า .............................................................................ผูต้ าแหน่ง....................................................สานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษา........................................................................ได้ตรวจสอบข้อมูลเงินเดือน ค่า จ้าง เงินบาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด ทัง้
ปัจจุบนั อนาคต ของ (...)นาย (...)นาง (...)นางสาว..................................................................แล้ว รับทราบและยินดีหกั เงิน ณ ทีจ่ ่าย
เพือ่ ชาระหนี้บคุ คลทีส่ าม เพือ่ นาส่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ตามที่ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพือ่ ส่งชาระหุน้ ชาระหนี้ หรือ
เงินอื่นแล้วแต่กรณีให้ทกุ เดือน โดยหักเป็ นอันดับแรก
(ลงชื่อ)...........................................ผูอ้ านวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา..............
(..............................................)
........../............/.............
(ลงชื่อ).....................................พยาน/ผอ.กลุ่มบริหารการเงิน (ลงชื่อ)..................................พยาน/การเงินกลุม่ บริหารการเงิน
(......................................)
(....................................)
.........../............../.............
........../............/.............

หนังสือยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด หักเงินกูท้ ี่จะได้รบั
ณ ที่จา่ ยเพือ่ นาเข้าเป็ นเงินค่าหุน้ จนครบจานวนตามที่กาหนด
-----------------------------------------------------เขียนที่ .........................................................................................
วันที่ ................................................................................
เรื่อง ยินยอมให้นาเงินกูห้ กั เข้าเป็ นค่าหุน้
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
ข้าพเจ้า (ผูก้ ู)้

นาย นาง

นางสาว..................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ............................

สังกัดโรงเรียน......................................อาเภอ.............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ โทรศัพท์ ...............................................
ได้กูเ้ งินประเภท
เงินกูส้ ามัญ เงินกูพ้ เิ ศษ เงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิน จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ตามสัญญาที่
.............................ลงวันที.่ ........................จานวนเงิน................................บาท(................................................)
และเนื่องจากปัจจุบนั ข้าพเจ้ามีหุน้ .................... บาท ซึ่งยังไม่ครบตามจานวนที่กาหนดตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2562
ดังนัน้ ข้าพเจ้าจึงขอยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด หักเงินกูจ้ ะได้รบั ณ ที่จ่าย เพื่อนาเข้าเป็ นเงินค่าหุน้ จนครบ
จานวนตามที่กาหนด ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด ว่าด้วย การให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู ้ พ.ศ. 2562 ข้อ 8 ข้อ 11
และข้อ 18 ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงินค่าหุน้ ที่มอี ยู่ในสหกรณ์เป็ นหลักประกันเงินกู แ้ ละให้ถอื ว่าหนังสือให้คายินยอมหักเงินกูท้ ่จี ะได้รบั ณ ที่
จ่าย เพื่อนาเข้าเป็ นเงินค่าหุน้ จนครบตามจานวนที่กาหนด ฉบับนี้ เป็ นส่วนหนึ่งของสัญ ญาเงินกูท้ ่ขี า้ พเจ้าได้ทาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาฬสินธุ ์ จากัด ตามสัญญาที่.............................ลงวันที่............................... ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญท้ายหนังสือให้คา
ยินยอมเป็ นหลักฐาน

ลงชื่อ...................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(....................................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(....................................................)

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

การรับเงินกู้
กรณีผ้กู ้รู ับเงินกู้ด้วยตนเอง
ข้ำพเจ้ำ...................................................................ได้รับเงินกู้ จำนวนเงิน..................................................บำท
(..........................................................) ตำมสัญญำเงินกูส้ ำมัญ เลขที่.............. ลงวันที่............เดือน..................... พ.ศ. .....................
(ลงชื่อ).....................................................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน
(..................................................................)
กรณีผ้กู ู้ให้ โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ข้ำพเจ้ำผูก้ ูไ้ ม่สำมำรถรับเงินกูด้ ว้ ยตนเองได้จึงขอให้ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินเข้ำบัญชี
ธนำคำรกรุ งไทย สำขำ.......................................... เลขบัญชี.............................................................
เงินฝำกออมทรัพย์สหกรณ์ครู กำฬสิ นธุ์ จำกัด
เลขบัญชี.............................................................
เงินฝำกออมทรัพย์พิเศษสหกรณ์ครู กำฬสิ นธุ์ จำกัด เลขบัญชี.............................................................
โดยให้ถือเอำวันที่โอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรเป็ นวันที่ขำ้ พเจ้ำได้รับเงินกู้
(ลงชื่อ).....................................................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน
(..................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(ลงชื่อ)........................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
(..................................................................)
................../ ................./ .................

หนังสือแสดงความยินยอมให้หักเงินกู้เพื่อชำระเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนปี 2554
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
****************

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
วันที่ ...............................................................................
เรื่อง ยินยอมให้หกั เงินกูเ้ พือ่ ชาระเงินปันผล เงินเฉลีย่ คืนปี 2554
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
ข้าพเจ้า (ผูก้ ู)้ นาย นาง นางสาว.........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ..............
สังกัดโรงเรียน......................................อาเภอ.......................จังหวัดกาฬสินธุ ์ โทรศัพท์ ...............................................
ได้กูเ้ งินสามัญ / พิเศษ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด นัน้
เงินปันผลฯ ปี 2554 จานวน...................................................บาท
บัดนี้ ข้าพเจ้า มีความประสงค์ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด หักเงินกูเ้ พื่อชาระเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ปี
2554 ดังนี้
1.ชาระงวดเดียว จานวน.....................................บาท(............................................................................)
2.แบ่งจ่ายเป็ นงวด จานวน................................บาท(.............................. .............................................)โดยชาระให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี เพื่อให้เป็ นไปตามหนังสือสานักงานสหกรณ์จงั หวัดกาฬสินธุ ์ ที่ กส0010/087 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 และตามประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การแสดงเจตนารมณ์ในครัง้ นี้เป็ นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มผี ูใ้ ดบังคับ ข่มขู่ หรือ กระทาการใดๆ ให้ขา้ พเจ้า
แสดงเจตนารมณ์ดงั กล่าว การแสดงเจตนารมณ์ยนิ ยอมนี้มอิ าจถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม และให้ถอื ว่าหนังสือยินยอมให้
หักเงินกูเ้ พือ่ ชาระเงินปันผล เฉลีย่ คืน ปี 2554 เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกูท้ ่ขี า้ พเจ้าได้ทาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จากัด จึง
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญท้ายหนังสือแสดงคายินยอมให้หกั เงินกูเ้ พือ่ ชาระเงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน ปี 2554 ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทาไว้เป็ น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.............................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(................ .......................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
(..........................................................)

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

หนังสือให้ความยินยอมในการเพิ่มมูลหนี้
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์
เขียนที่......................................................
วันที่..........เดือน.....................พ.ศ............
เรื่อง ยินยอมในการเพิ่มมูลหนี้และได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกัน เพื่อนำไปชำระสวัสดิการที่สหกรณ์จัดขึ้น
เรียน ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด
ตามที่ข้าพเจ้า(...)/นาย (...)/นาง (...)/นางสาว......................................................ทะเบียนสมาชิกที่.............................
รับราชการ หรือทำงานประจำตำแหน่ง.................................สังกัด/โรงเรียน...............................................................................
อำเภอ.........................................จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด ประเภท (...)เงินกู้สามัญ
(...)เงินกู้พิเศษ ตามสัญญากู้เงินเลขที่........../..........ลงวันที่.......................................จำนวนเงิน...........................................บาท
และได้สมัครเป็นสมาชิก (...) สคส. (...) สส.อค. (...) สส.ชสอ. (...) สส.รท. (...) สส.สอ. (...) ประกันชีวิตกลุ่มภาคสมทบโครง1, (...) ประกัน
ชีวิตกลุ่มภาคสมทบโครง 2 และ(...)ประกันชีวิต อื่น ๆ .................................นั้น
ในการชำระเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และการชำระค่าเบี้ยประกัน ข้าพเจ้ายินดีที่จะชำระโดยเพิ่มหนี้เงินกู้และยินยอมให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด เพิ่มมูลหนี้ในประเภทเงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ 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 การแสดงเจตนารมณ์ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจ ไม่มีผู้ใดบังคับ ข่มขู่หรือกระทำใดๆ ให้ข้าพเจ้าแสดง
เจตนารมณ์ดังกล่าว และให้ถือว่าหนังสือยินยอมในการเพิ่มมูลหนี้ฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้ทำไว้กับสหกรณ์อ อม
ทรัพย์ครูกาฬสินธุ์ จำกัด จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญท้ายหนังสือให้คำยินยอมเพิ่มมูลหนี้ฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้ทำไว้เป็นหลักฐานต่อหน้า ผู้
ค้ำประกันทุกคน
ลงชื่อ...............................................ผู้ให้คำยินยอม/ผู้กู้
(................................................)
ลงชื่อ.......................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 1
ลงชื่อ.....................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 2
(..............................................)

ลงชื่อ.......................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 3

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

ลงชื่อ.....................................ผู้ค้ำประกันคนที่ 4

(...............................................)
(...............................................)
ลงชื่อ...........................................พยาน
ลงชื่อ..........................................พยาน
(...............................................)
(..............................................)
หมายเหตุ:เงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า และอัตราค่าเบี้ยประกันของแต่ละปีขึ้นอยู่กับอัตราการเสียชีวิต-

