
เลขท่ีสัญญากู…้……..…../……………… 
วงเงินกู…้…..………………………..บาท 
ช าระคืน……..งวด งวดละ…………..บาท 

 
ค ำขอกู้เงินพเิศษ 

เพ่ือกำรโอนหนีจ้ำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

     

                                                 เขียนท่ี…………………………………….. 

         วนัท่ี…………เดือน………………………….พ.ศ……………. 
 

เรียน  คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย  จ ำกดั 
1.ขา้พเจา้ .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน…………………….....เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี..........................   
อาย.ุ.............. ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด (  ) สมรส (  ) หยา่ (  ) หมา้ย 
ต าแหน่ง ...........................................................อตัราเงินเดือน...................... บาท สถำนท่ีท ำงำนโรงเรียน/หน่วยงาน/
บ านาญ  .................................................................อ าเภอ................................จงัหวดั..................................................
โทรศพัท ์(บา้น) ...............................( มือถือ )................................ Email……………………. ...ท่ีอยูปั่จจุบนัอยู่
บา้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย........................ถนน................................ต าบล......................................
อ าเภอ..................................................  จงัหวดั.................................ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี...........หมู่ท่ี .............
ตรอก/ซอย....................................................ถนน.....................................ต าบล............................................................
อ าเภอ................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................. อาชีพเสริม .............................. 
รายไดต้่อเดือน........................ บาท คู่สมรสช่ือ.....................................................ท่ีอยู.่.................................................
เบอร์โทรศพัท(์มือถือ).....................................................   

   2. ขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการโอนหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืนจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั  
    จ านวนเงิน………..…………………………….บาท    (……………………………….…….……………….)  

   หรือตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั อนุมติั   
3. ขา้พเจา้มีหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืนท่ีประสงคข์อโอนหน้ีดงัน้ี 
        3.1. ............................................สาขา...........................คงเหลือจ านวน ..................................................บาท  
 (...........................................................................................)       
       3.2. ............................................สาขา...........................คงเหลือจ านวน ..................................................บาท   
 (...........................................................................................)       
        3.3. ............................................สาขา...........................คงเหลือจ านวน ..................................................บาท  
 (...........................................................................................)       
        3.4. ............................................สาขา...........................คงเหลือจ านวน ..................................................บาท
  (...........................................................................................)       
 

ค ำเตือน 
1.ให้สมาชิกผูข้อกูเ้ขียนค าขอกูด้ว้ยหมึกสีน ้าเงิน 
หรือสีด า โดยห้ามใชป้ากกาหมึกซึมและตอ้ง
เขียนดว้ยปากกาสีเดียวกนัทั้งฉบบั 
2.กรณีท่ีเขียนผิดให้ขีดฆ่าและเซ็นก ากบัเท่านั้น  
3.การปลอมแปลงเอกสารถือเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา และอาจจะถูกด าเนินการ
ทางวินัยได ้
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4. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัเงินกู ้ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์น าเงินกูไ้ปช าระหน้ีใหก้บัเจา้หน้ี ธนาคาร 
 ..................................................................................ตามยอดหน้ีท่ีแจง้ไวโ้ดยตรง 
5.ขา้พเจา้ไดรั้บทราบหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหกู้เ้งินพิเศษเพื่อการโอนหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืน ตามระเบียบและ
ประกาศของสหกรณ์แลว้ และมีความยนิดีท่ีจะปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขทุกประการ 
6. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้จะขอส่งช าระ 

  (  )  แบบสหกรณ์ฯ ส่งช าระตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ ……..……….. บาท (…………….…………………..) 

    และดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ์    จ านวน……………………….งวด 

  (  )  แบบธนำคำร ส่งช าระจ านวนเงินเท่ากนัทุกงวด (เงินตน้รวมดอกเบ้ีย) เดือนละ…...บาท               
       (………………………………………………………….)    จ านวน…………………………..งวด 

              ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์ฯจ่ายเงินกูใ้ห ้ กรณีผิดนดัการช าระหน้ี  ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนตามขอ้บงัคบั  ระเบียบ   
              และมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ฯ 
7.   ขา้พเจา้ขอถือวา่ ค  าขอกูฉ้บบัน้ีเป็นสาระส าคญั และเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากู ้
8.   ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะท าหนงัสือสัญญากูเ้งินพิเศษเพื่อการโอนหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืนใหไ้วต้่อสหกรณ์ตาม
      แบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
9.   ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัเงินกู ้  ประกอบดว้ยเงินค่าหุน้และบุคคลท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
      9.1 ขา้พเจา้ขอน าเงินค่าหุ้นท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัตามทะเบียนหุน้ และท่ีจะมีเพิ่มขึ้นต่อไปในอนาคตทั้งหมดเป็น    
 หลกัประกนัเงินกู ้  
      9.2 ขา้พเจา้ผูมี้ช่ือต่อไปน้ีผกูพนัตนท่ีจะตอ้งค ้าประกนัตามค าขอกูน้ี้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
      9.2.1 ช่ือ .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน……………………..เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี
..........................   อาย.ุ.............. ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด (  ) สมรส (  ) 
หยา่ (  ) หมา้ย ต าแหน่ง ...........................................................อตัราเงินเดือน...................... บาท สถำนท่ีท ำงำน
โรงเรียน/หน่วยงาน/บ านาญ  .................................................................อ าเภอ............................................................
จงัหวดั..................................................โทรศพัท ์(บา้น) .................................( มือถือ )............................................... 
Email……………………. ...ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย........................................
ถนน................................ต าบล....................................อ าเภอ..........................................  จงัหวดั.................................
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี...........หมู่ท่ี .............ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................
ต าบล.......................................อ าเภอ................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
อาชีพเสริม .............................. รายไดต้่อเดือน........................ บาท คู่สมรสช่ือ...........................................................
ท่ีอยู.่......................................................................................เบอร์โทรศพัท(์มือถือ).....................................................   
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    9.2.2 ช่ือ .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน……………………..เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี
..........................   อาย.ุ.............. ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด (  ) สมรส (  ) 
หยา่ (  ) หมา้ย ต าแหน่ง ...........................................................อตัราเงินเดือน...................... บาท สถำนท่ีท ำงำน
โรงเรียน/หน่วยงาน/บ านาญ  .................................................................อ าเภอ............................................................
จงัหวดั..................................................โทรศพัท ์(บา้น) .................................( มือถือ )............................................... 
Email……………………. ...ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย........................................
ถนน................................ต าบล....................................อ าเภอ..........................................  จงัหวดั.................................
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี...........หมู่ท่ี .............ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................
ต าบล.......................................อ าเภอ................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
อาชีพเสริม .............................. รายไดต้่อเดือน........................ บาท คู่สมรสช่ือ............................................................
ท่ีอยู.่......................................................................................เบอร์โทรศพัท(์มือถือ).....................................................   

      9.2.3 ช่ือ .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน……………………..เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี
..........................   อาย.ุ.............. ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด (  ) สมรส (  ) 
หยา่ (  ) หมา้ย ต าแหน่ง ...........................................................อตัราเงินเดือน...................... บาท สถำนท่ีท ำงำน
โรงเรียน/หน่วยงาน/บ านาญ  .................................................................อ าเภอ............................................................
จงัหวดั..................................................โทรศพัท ์(บา้น) .................................( มือถือ )............................................... 
Email……………………. ...ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย........................................
ถนน................................ต าบล....................................อ าเภอ..........................................  จงัหวดั.................................
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี...........หมู่ท่ี .............ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................
ต าบล.......................................อ าเภอ................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
อาชีพเสริม .............................. รายไดต้่อเดือน........................ บาท คู่สมรสช่ือ...........................................................
ท่ีอยู.่......................................................................................เบอร์โทรศพัท(์มือถือ).....................................................   

  9.2.4 ช่ือ .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน……………………..เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี
..........................   อาย.ุ.............. ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด (  ) สมรส (  ) 
หยา่ (  ) หมา้ย ต าแหน่ง ...........................................................อตัราเงินเดือน...................... บาท สถำนท่ีท ำงำน
โรงเรียน/หน่วยงาน/บ านาญ  .................................................................อ าเภอ............................................................
จงัหวดั..................................................โทรศพัท ์(บา้น) .................................( มือถือ )............................................... 
Email……………………. ...ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย........................................
ถนน................................ต าบล....................................อ าเภอ..........................................  จงัหวดั.................................
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี...........หมู่ท่ี .............ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................
ต าบล.......................................อ าเภอ................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
อาชีพเสริม .............................. รายไดต้่อเดือน........................ บาท คู่สมรสช่ือ.............................................................
ท่ีอยู.่.......................................................................................เบอร์โทรศพัท(์มือถือ).....................................................   

/9.2.5….. 
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       9.2.5 ช่ือ .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน……………………..เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี
..........................   อาย.ุ.............. ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด (  ) สมรส (  ) 
หยา่ (  ) หมา้ย ต าแหน่ง ...........................................................อตัราเงินเดือน...................... บาท สถำนท่ีท ำงำน
โรงเรียน/หน่วยงาน/บ านาญ  .................................................................อ าเภอ............................................................
จงัหวดั..................................................โทรศพัท ์(บา้น) .................................( มือถือ )............................................... 
Email……………………. ...ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย........................................
ถนน................................ต าบล....................................อ าเภอ..........................................  จงัหวดั.................................
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี...........หมู่ท่ี .............ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................
ต าบล.......................................อ าเภอ................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์.................. 
อาชีพเสริม .............................. รายไดต้่อเดือน........................ บาท คู่สมรสช่ือ.............................................................
ท่ีอยู.่.................................................เบอร์โทรศพัท(์มือถือ)...........................................................................................   

      9.2.6 ช่ือ .......................................... เลขประจ าตวัประชาชน……………………..เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี
..........................   อาย.ุ.............. ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...........................สถานภาพปัจจุบนั (  ) โสด (  ) สมรส (  ) 
หยา่ (  ) หมา้ย ต าแหน่ง ...........................................................อตัราเงินเดือน...................... บาท สถำนท่ีท ำงำน
โรงเรียน/หน่วยงาน/บ านาญ  .................................................................อ าเภอ..............................................................
จงัหวดั..................................................โทรศพัท ์(บา้น) .................................( มือถือ )................................................ 
Email……………………. ...ท่ีอยูปั่จจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี ................หมู่ท่ี ............ ตรอก/ซอย.........................................
ถนน................................ต าบล....................................อ าเภอ..........................................  จงัหวดั.................................
ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น เลขท่ี...........หมู่ท่ี .............ตรอก/ซอย....................................................ถนน.............................
ต าบล.......................................อ าเภอ................................. จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์................... 
อาชีพเสริม .............................. รายไดต้่อเดือน........................ บาท คู่สมรสช่ือ............................................................
ท่ีอยู.่.................................................เบอร์โทรศพัท(์มือถือ)...........................................................................................   

 
10. ในการขอกูค้ร้ังน้ี คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) ช่ือ....................................................................เลขประจ าตวัประชาชน     
..........................................   อาย.ุ.............ปี  อาชีพ............................................................มีรายไดเ้ดือนละประมาณ     
...............................บาท    ไดต้กลงรับทราบท าหนงัสือยินยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสือสัญญาเงินกูน้ี้ 
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  ขอรับรองวา่รายการเก่ียวกบัเงินเดือนถูกตอ้งเป็นความจริง  โดยไดพ้ิจารณาค าขอกูเ้งินพิเศษเพื่อการ
โอนหน้ีจากสถาบนัการเงินอ่ืน ของสมาชิกรายน้ีแลว้  และผูกู้ไ้ดใ้หค้  ายนิยอมใหผู้มี้อ  านาจหกัเงิน  หกัเงินเดือน  ณ  ท่ี
จ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั ตามกฎหมาย  พระราชบญัญติัสหกรณ์ และตามสัญญาจนครบถว้น
แลว้  เห็นควรใหกู้ไ้ด ้
 

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

      เจ้ำหน้ำที่กำรเงินสพป. หรือ สพม./หน่วยงำน             ผู้อ ำนวยกำร สพป.หรือผอ.สพม. / หน่วยงำน 
 

หมายเหตุ   -  กรณีผูกู้เ้ป็นขา้ราชการบ านาญ ให้ ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 
                      เป็นผูล้งนามรับรอง  บ านาญหน่วยงานอื่นใหผู้อ้  านวยการส่วนราชการหรือ 
                     ผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูล้งนามรับรอง 
                  - กรณีผูกู้เ้ป็น ผอ.สพป. หรือผอ.สพม.  / หน่วยงาน ให้รับรองตนเองได ้   

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์บันทึกรำยกำร 
1. ข้อมูลหนี้และหุ้นของสหกรณ์ 
มูลค่าหุ้น
ท่ีตอ้งมี 
(บาท) 

มูลค่าหุ้น
เดิม 

(บาท) 

ซ้ือหุ้น
เพ่ิม 

(บาท) 

เงินกู้ในสหกรณ์ท่ีน ำมำรวมหนี ้
สามญั สามญัด ารงชีพ ฉุกเฉิน หน้ีรวมทั้งหมดในสหกรณ์ 

(บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) 

          

2.จ ำนวนหนีจ้ำกสถำนบันกำรเงินอ่ืน 
 2.1............................................................ จ านวน...............................................บาท 
 2.2............................................................ จ านวน...............................................บาท 
 2.3............................................................ จ านวน...............................................บาท 
     รวมหน้ีจ านวน................................................ บาท 

3.รวมหนีจ้ำกข้อ 1. และ 2. จ ำนวน...................................................................... บำท 

4.ซ้ือหุ้นเพิม่(ถ้ำมี)..................................................................................................บำท 

5.จ ำนวน เงินกู้ตำมสัญญำ......................................................................................บำท 

6.คงเหลือเงินกู้ (ถ้ำมี) ............................................................................................บำท 
 

หมำยเหตุ   (1)   ผูกู้เ้คยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่ (  ) เคย (  ) ไม่เคย 
(2) ไดต้รวจสอบแลว้ถูกตอ้งตามระเบียบและขอ้บงัคบัสหกรณ์ 

 (  ) ถูกตอ้ง (  ) ไม่ถูกตอ้ง เน่ืองจาก……………………………………………………………… 
 

…..……………………………………เจา้หนา้ท่ี 
……………/……………./…………… 

ค ำรับรองของเจ้ำหน้ำท่ีกำรเงิน  และ ผอ.สพป.  หรือ ผอ.สพม. / หน่วยงำน 
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บันทึกกำรวินิจฉัย 
 

วนัท่ี.................................................. 
ความเห็นผูจ้ดัการ ...................................................................................................................... 
 

ลงช่ือ.............................................ผูจ้ดัการ 
 

(  ...................................................) 
 
ความเห็นประธานกรรมการ ........................................................................................................ 
 

ลงช่ือ.............................................ประธานกรรมการ 
 

(  ...............................................................) 
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หนังสือแจ้งควำมประสงค์รับเงินกู้พเิศษเพ่ือกำรโอนหนี ้
 

ข้อ 1.ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั  ช าระหน้ีของขา้พเจา้ให้แก่สถานบนัการเงินอ่ืน ตามท่ี                  
ขา้พเจา้ไดแ้จง้ความประสงคไ์วใ้นค าขอกูห้นา้ 1. ขอ้ 3. ตามจ านวนท่ีขา้พเจา้เป็นหน้ีจริง ณ วนัท่ี ขา้พเจา้ยื่นค าขอกู ้
ข้อ 2.เงินในส่วนท่ีเหลือจากการช าระหน้ี ตามขอ้ 1. ขา้พเจา้ประสงคข์อรับเงินดงัน้ี 
 

  2.1 ข้ำพเจ้ำขอรับเงินโดยให้สหกรณ์ฝำกเข้ำ 
          บัญชีออมทรัพย์   

2.2  ข้ำพเจ้ำขอรับเงินโดยโอนเข้ำบัญชีเงินเดือนธนำคำร 

 

(โปรดใหเ้คร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ท่ีตอ้งการ  และลงช่ือรับเงิน) 
 

(   )  โอนเขา้บญัชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  
       จ ากดั (ถอนเงินฝากกรณีน้ีตอ้งไปรับเงินดว้ยตนเองเท่านั้น) 
 
        (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรั้บเงิน 
                (…………………………………………) 
 
 

        (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจ้่ายเงิน 
                (…………………………………………) 
 
      (ลงช่ือ)……….……………………………พยาน 
              (……………………………………) (สมาชิกสหกรณ์) 
 
       (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 
              (……………………………………) (สมาชิกสหกรณ์) 
 
         
 

 

(โปรดใหเ้คร่ืองหมาย     หนา้ขอ้ท่ีตอ้งการ  และลงช่ือรับเงิน) 
 
(   )  โอนเขา้บญัชีเงินเดือน  ธนาคาร......................................... 
        สาขา……………….…………………ประเภทออมทรัพย ์
       เลขท่ีบญัชี………………………………………………… 
 

       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรั้บเงิน 
                (…………………………………………) 
 
       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจ้่ายเงิน 
                (…………………………………………) 
  
(ลงช่ือ)…….……………………………….   พยาน  
          (……………………………………..) (สมาชิกสหกรณ์) 
 

(ลงช่ือ)…….……………………………….    พยาน 
          (……………………………………..)  (สมาชิกสหกรณ์) 
 
กรณีธนาคารเรียกค่าธรรมเนียมฝากเงินเขา้บญัชี 
ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินไดต้ามอตัราของธนาคาร        
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ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 
 

  ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค ้าประกนั  ผูค้  ้าประกนัควรอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา 
ใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ  ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะท าสัญญาค ้าประกนั 
 

  การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั เพื่อ 
ค ้าประกนัหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินเลขท่ี…………………ลงวนัท่ี………..เดือน………………………..พ.ศ……….. 
ระหวา่ง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั (ผูใ้หกู้)้ กบั (ผูกู้)้……………………………………………………. 
ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผิดต่อผูใ้หกู้ ้ในสาระส าคญั ดงัน้ี 
 

 1.  ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดอยา่งจ ากดัไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้มืเงิน 

2.  ผูค้  ้าประกนัจะรับผิดต่อผูใ้หกู้ ้ภายในวงเงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระกบัผูใ้หกู้ ้ตามสัญญากูย้มืเงิน และ 
                             อาจตอ้งรับผิดชดใชด้อกเบ้ีย หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
                3.  ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดในวงเงินกูต้ามสัญญากูย้มืเงิน   
                4.  เป็นสัญญาค ้าประกนัเพื่อกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราว ท่ีผูค้  ้าประกนัสามารถบอกเลิกเพิกถอนได ้
 

  นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้  ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ี และความรับผิดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้น 
สัญญาค ้าประกนั                    
  ขา้พเจา้ไดเ้ตือน และรับทราบค าเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  
    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….) 
 

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
             (……………………………………….)  
    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้  ้าประกนั 
         (……………………………………….) 

    (ลงช่ือ)……………………………………….เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
             (……………………………………….)  
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หนังสือให้ควำมยินยอมตรวจสอบข้อมูลเครดิต 
 

        ท าท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั 
        เลขท่ี  143  ถนนประจกัษ ์ ต าบลในเมือง 
        อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย   
        รหสัไปรษณีย ์  43000 
 

       วนัท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 

 ขา้พเจา้…………………………………………เลขประจ าตวัประชาชน………………………………….. 
อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปัจจุบนั(  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา่  (  ) หมา้ย   
ต าแหน่ง.........................................อตัราเงินเดือน.......................บาท  โรงเรียน/หน่วยงาน………………………….
อ าเภอ...............................จงัหวดั.......................โทรศพัท(์บา้น)…….……………(มือถือ)........................................ 
 

 ขอท าหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  โดยยนิยอมใหส้หกรณ์ออม- 
ทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ตรวจสอบขอ้มูล  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลเครดิตของขา้พเจา้ไดจ้ากสถาบนัการเงินต่าง ๆ  
ทุกประเภทธนาคาร  บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ หน่วยงานราชการ  กองทุนบ าเหน็จ  บ านาญขา้ราชการ(กบข.)   
ส านกังานสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สหกรณ์ออมทรัพย ์ อ่ืน ๆ  และ 
บริษทัขอ้มูลเครดิตทุกบริษทัท่ีสถาบนัการเงินเป็นสมาชิก  ตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต  
พ.ศ. 2545 
 หนงัสือใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้ฉบบัน้ี  ใหมี้ผลต่อบรรดาขอ้มูลทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ตามท่ี 
ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมไว ้ ท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีลงในหนงัสือใหค้วามยนิยอมน้ี  และใหมี้ผลอยูต่่อไปถึงแมว้า่ขา้พเจา้ 
จะไดปิ้ดบญัชีหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ  ดงักล่าวแลว้ก็ตาม  ทั้งน้ี ความยนิยอมน้ีเป็นการให้ 
ความยนิยอมโดยไม่มีขอ้จ ากดั  ไม่มีเง่ือนไข  ไม่มีขอ้สงวนใด ๆ และเป็นการใหค้วามยนิยอมเพื่อประโยชน์ของ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั  และใหถื้อวา่การถ่ายส าเนาเอกสารน้ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการใหค้วามยนิยอม 
ไดเ้ช่นเดียวกนั  
 ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
          ลงช่ือ………………………………………..ผูใ้หค้วามยนิยอม  
      (………………………………………) 
 
    (ลงช่ือ)……………………………….พยาน   (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 
 (………………………………)   (…………………………………..) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงิน  ณ  ท่ีจ่ำย  เพ่ือช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย จ ำกดั 
 

                    ท าท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั 
143 ถนนประจกัษ ์ ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000 

 

      วนัท่ี…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
 

เร่ือง    ยินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหน้ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั 
 

เรียน   หวัหนา้ส่วนราชการผูมี้อ านาจหกัเงินเดือนหรือเงินบ าเหนจ็บ านาญ หรือเงินอื่นใด 
 

 ขา้พเจา้………………..…………………………เลขประจ าตวัประชาชน………………………………อาย.ุ....................ปี 
ต าแหน่ง…………………………..……อตัราเงินเดือน…………………บาท  โรงเรียน/หน่วยงาน………………………………….. 
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี…….……….หมู่ท่ี…….………ตรอก/ซอย…………..……………….ถนน……………………………………. 
ต าบล……….……………….อ าเภอ……………………….จงัหวดั................................... โทรศพัท(์บา้น)…………………………… 
(มือถือ)....................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี……………..มีความ 
ประสงคใ์ห้ส่วนราชการตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เพื่อ
ช าระหน้ีตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้  และตามกฎหมาย พระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจ านวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แจง้ในแต่ละเดือน  และส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุ้น  หรือเงินอ่ืนใดทุกประเภท  แลว้แต่กรณี   
ให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้  2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง  และไดรั้บบ าเหนจ็  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินหกัเงินจาก 
เงินบ าเหนจ็ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แจง้  และส่งเงินจ านวนนั้นให ้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ  โดยถือว่าหนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือมอบอ านาจของขา้พเจา้ดว้ย 
 ขอ้  3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  ไม่ว่ากรณีใด ๆ เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)   
ยินยอมใหห้กัเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  ทั้งไม่จ าตอ้งบอกกล่าวให้ขา้พเจา้ทราบ  และ
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  หรือฟ้องร้องด าเนินคดี  หรืออา้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ เอากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู- 
หนองคาย  จ ากดั  และส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินแต่ประการใดทั้งส้ิน 
 อน่ึง  การหกัเงินบ าเหน็จ  ตามขอ้  2  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินหกัเตม็จ านวนท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจาก 
ทางราชการทั้งหมด  ในคราวเดียว  แต่ไม่เกินจ านวนตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แจง้  ณ  วนัท่ีจ่ายเงินบ าเหน็จนั้น 
 ขอ้  4.  หนงัสือยินยอมน้ีให้มีผลบงัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และให้มีผลบงัคบัทุก ๆ คร้ังตลอดไปท่ีขา้พเจา้ไดกู้ยื้มเงินหรือ 
ก่อหน้ีประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉุ้กเฉิน กูหุ้้น เงินกูส้ามญั และเงินกูอ่ื้น ๆ ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ไม่ว่า 
รูปแบบใดรวมทั้งส าเนาภาพถ่ายเอกสารน้ี  หรือผา่นทางส่ืออีเลคทรอนิคส์ดว้ย  และขา้พเจา้จะไม่ถอนการให้ค  ายินยอมทั้งหมดหรือ
บางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เท่านั้น 
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 อน่ึง  ในการน าส่งหนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เป็นผูด้  าเนินการ 
แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จการ 
 

หนงัสือฉบบัน้ีท าขึ้นในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และขา้พเจา้ได ้
ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ  โดยตน้ฉบบั 
และหนงัสือน้ีส่งให้ส่วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดั  และส าเนาคู่ฉบบัให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 
 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      (………………………………………………) 
          ผูใ้ห้ความยินยอม / ผูกู้ ้
 
 
 ……………………………………….พยาน  ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)  (…………………………..……………..) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงิน  ณ  ท่ีจ่ำย  เพ่ือช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย จ ำกดั 
 

                    ท าท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั 
143 ถนนประจกัษ ์ ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000 

 

      วนัท่ี…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
 

เร่ือง    ยินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหน้ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั 
 

เรียน   หวัหนา้ส่วนราชการผูมี้อ านาจหกัเงินเดือนหรือเงินบ าเหนจ็บ านาญ หรือเงินอื่นใด 
 

 ขา้พเจา้………………..…………………………เลขประจ าตวัประชาชน………………………………อาย.ุ....................ปี 
ต าแหน่ง………………………………อตัราเงินเดือน…..……..………บาท  โรงเรียน/หน่วยงาน…………………………………….. 
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี…….……….หมู่ท่ี…….………ตรอก/ซอย…………..……………….ถนน……………………………………. 
ต าบล……….……………….อ าเภอ……………………….จงัหวดั................................... โทรศพัท(์บา้น)…………………………… 
(มือถือ)....................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เลขทะเบียนท่ี……………..มีความ 
ประสงคใ์ห้ส่วนราชการตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เพื่อ
ช าระหน้ีตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้  และตามกฎหมาย พระราชบญัญติัสหกรณ์ ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจ านวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แจง้ในแต่ละเดือน  และส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุ้น  หรือเงินอ่ืนใดทุกประเภท  แลว้แต่กรณี   
ให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้  2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง  และไดรั้บบ าเหนจ็  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินหกัเงินจาก 
เงินบ าเหนจ็ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แจง้  และส่งเงินจ านวนนั้นให ้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ  โดยถือว่าหนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือมอบอ านาจของขา้พเจา้ดว้ย 
 ขอ้  3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  ไม่ว่ากรณีใด ๆ เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)   
ยินยอมใหห้กัเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  ทั้งไม่จ าตอ้งบอกกล่าวให้ขา้พเจา้ทราบ  และ
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  หรือฟ้องร้องด าเนินคดี  หรืออา้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ เอากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู- 
หนองคาย  จ ากดั  และส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินแต่ประการใดทั้งส้ิน 
 อน่ึง  การหกัเงินบ าเหน็จ  ตามขอ้  2 ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้า่ยเงินหกัเตม็จ านวนท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจาก 
ทางราชการทั้งหมด  ในคราวเดียว  แต่ไม่เกินจ านวนตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แจง้  ณ  วนัท่ีจ่ายเงินบ าเหน็จนั้น 
 ขอ้  4.  หนงัสือยินยอมน้ีให้มีผลบงัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และให้มีผลบงัคบัทุก ๆ คร้ังตลอดไปท่ีขา้พเจา้ไดกู้ยื้มเงินหรือ 
ก่อหน้ีประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉุ้กเฉิน กูหุ้้น เงินกูส้ามญั และเงินกูอ่ื้น ๆ ตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ไม่ว่า 
รูปแบบใดรวมทั้งส าเนาภาพถ่ายเอกสารน้ี  หรือผา่นทางส่ืออิเลคทรอนิคส์ดว้ย  และขา้พเจา้จะไม่ถอนการให้ค  ายินยอมทั้งหมดหรือ
บางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เท่านั้น 
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 อน่ึง  ในการน าส่งหนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เป็นผูด้  าเนินการ 
แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จการ 
 

หนงัสือฉบบัน้ีท าขึ้นในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และขา้พเจา้ได ้
ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ  โดยตน้ฉบบั 
และหนงัสือน้ีส่งให้ส่วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดั  และส าเนาคู่ฉบบัให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 
 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      (………………………………………………) 
          ผูใ้ห้ความยินยอม / ผูกู้ ้
 
 
 ……………………………………….พยาน  ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)  (…………………………..……………..) 
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หนังสือมอบสิทธิให้ส่วนรำชกำรหักเงิน  ณ  ที่จ่ำย  เพ่ือช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย จ ำกดั 
 

                    ท าท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั 
143 ถนนประจกัษ ์ ต าบลในเมือง   
อ าเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000 

      วนัท่ี…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
 

เร่ือง    มอบสิทธิให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหน้ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั 
 

เรียน   หวัหนา้ส่วนราชการผูมี้อ านาจหกัเงินเดือนหรือเงินบ าเหนจ็บ านาญ หรือเงินอื่นใด 
ขา้พเจา้………………….……………….…..……………เลขประจ าตวัประชาชน........................................................    

เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย........................ 
ถนน..................................ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต้่อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  
และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..……………เลขประจ าตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย........................ 
ถนน..................................ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต้่อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  
และ 
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ขา้พเจา้………………….……………….…..…………เลขประจ าตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย........................ 
ถนน..................................ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต้่อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  
และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..……………เลขประจ าตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย........................ 
ถนน..................................ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต้่อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  
และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..……………เลขประจ าตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย........................ 
ถนน..................................ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต้่อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั   
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ขา้พเจา้………………….……………….…..……………เลขประจ าตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ต าแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีท างานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อ าเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ต าบล.............................. 
อ าเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย........................ 
ถนน..................................ต าบล....................................อ าเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต้่อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั   
 

 มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย  จ ากดั เพ่ือช าระหน้ีตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้  และตามกฎหมาย พระราชบญัญติัสหกรณ์ มาตรา 42/1 
และมาตราอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมไวเ้ป็นหลกัฐาน  
ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  มอบสิทธิให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจ านวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แจง้ในแต่ละเดือน  และส่งช าระหน้ี  ช าระค่าหุ้น  หรือช าระหน้ีฐานะผูค้  ้าประกนัหรือช าระหน้ี 
อื่นใดทุกประเภทแลว้แต่กรณี  ให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้  2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบ าเหนจ็บ านาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอื่นใด 
ขา้พเจา้มอบสิทธิให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินหกัเงินจากเงินบ าเหน็จบ านาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจาก 
ทางราชการหรือหน่วยงานอืน่ใดตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั  แจง้  และส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูหนองคาย จ ากดั  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ  โดยถือว่าหนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือมอบอ านาจของขา้พเจา้ดว้ย 
 ขอ้  3.  การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอื่นใด  ไม่ว่ากรณีใด ๆ  
เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)  มอบสิทธิให้หกัเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก   
ทั้งไม่จ าตอ้งบอกกล่าวให้ขา้พเจา้ทราบ  และขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  หรือฟ้องร้องด าเนินคดี  หรืออา้งสิทธิ
เรียกร้องใด ๆ เอากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  และส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินแต่ประการใดทั้งส้ิน 
 อน่ึง  การหกัเงินตามขอ้  2 ขา้พเจา้มอบสิทธิให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินหกัเตม็จ านวนท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากทางราชการทั้งหมด 
ในคราวเดียว แต่ไม่เกินจ านวนตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั แจง้  ณ  วนัท่ีจ่ายเงินนั้น 
 ขอ้  4.  หนงัสือมอบสิทธิน้ีให้มีผลบงัคบัตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป และให้มีผลบงัคบัทุก ๆ คร้ังตลอดไปท่ีขา้พเจา้ไดกู้ยื้มเงินหรือ 
ก่อหน้ีประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉุ้กเฉิน กูหุ้้น เงินกูส้ามญั เงินกูอ้ื่น ๆ และหน้ีเงินกูใ้นฐานะผูค้  ้าประกนัตามระเบียบของสหกรณ์ออม
ทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ไม่ว่ารูปแบบใดรวมทั้งส าเนาภาพถ่ายเอกสารน้ี  หรือผา่นทางส่ืออีเลคทรอนิคส์ดว้ย  และขา้พเจา้จะไม่ถอน
การมอบสิทธิทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เท่านั้น 
 อน่ึง  ในการน าส่งหนงัสือมอบสิทธิฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ขอมอบอ านาจให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  เป็นผูด้  าเนินการ 
แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จการ 
 

หนงัสือฉบบัน้ีท าขึ้นในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และขา้พเจา้ได ้
ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ  โดยตน้ฉบบั 
และหนงัสือน้ีส่งให้ส่วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดั  และส าเนาคู่ฉบบัให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
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 จึงเรียนมาเพื่อโปรดด าเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 ………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้  ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้  ้าประกนั 
 
 

………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้  ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้  ้าประกนั 
 

………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้  ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้  ้าประกนั 

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

 
 
 



-18- 
 

บันทึกข้อตกลงต่อท้ำยสัญญำกู้เงินพเิศษเพ่ือกำรโอนหนีจ้ำกสถำบันกำรเงินอ่ืน 

และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญำกู้เลขท่ี ..................../...................ลงวันท่ี...........เดือน.............พ.ศ.............. 
                      ช่ือผู้กู้    ................................................................................................................... 
                      ผู้ให้กู้     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคำย     จ ำกดั 

                 ข้อ  1.  ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินท่ีกูไ้ดไ้ปช าระเจา้หน้ีเดิม 
         ข้อ  2.  ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ผูใ้หกู้ ้เรียกเอาเงินฌาปนกิจ 
สงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช าระหน้ีตามสัญญากูน้ี้และช าระหน้ีทุกประเภทท่ีผูกู้มี้อยูต่่อ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จ ากดั ผูใ้หกู้ใ้หค้รบถว้นก่อนเป็นอนัดบัแรก  ดงัน้ี 
  2.1  สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั (ส.ส.ค.) 
  2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากดั (สสอค.)  
  2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
         (สส.ชสอ.) 

           ข้อ 3.    ตามสัญญากูด้งักล่าว  ผูกู้ไ้ดจ้ดัท าหลกัประกนัเงินกูเ้พิ่มอีก คือ กรมธรรม ์
  3.1 บริษทั............................................... กรมธรรมเ์ลขท่ี.............................ลงวนัท่ี.......................
เดือน...................พ.ศ..........วงเงินประกนั...............................บาท (.......................................................................)   
  3.2 บริษทั............................................... กรมธรรมเ์ลขท่ี.............................ลงวนัท่ี.......................
เดือน...................พ.ศ.............วงเงินประกนั...............................บาท (...................................................................)   
  โดยมอบใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จ ากดั  ผูใ้ห้กูเ้ป็นผูรั้บประโยชน์   เพื่อช าระหน้ีตาม
สัญญากูน้ี้ และช าระหน้ีทุกประเภทท่ีผูกู้มี้อยู่จนครบถว้นก่อนเป็นอนัดบัแรก 
                        จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลกัฐำนต่อหน้ำพยำน 

                                                          ลงช่ือ  .............................................................. ผูกู้ ้
                                                                   (................................................................) 

                                                          ลงช่ือ  ............................................................. คู่สมรสผูกู้/้ผูใ้หค้วามยนิยอม 
                                                                   (................................................................) 

 

                                                          ลงช่ือ  ............................................................... พยาน 
                                                                    (................................................................) 

 

                                                          ลงช่ือ  ...............................................................พยาน / ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 
                                                                    (................................................................) 
                                                      ต าแหน่ง .................................................................   


