
คาํเตือน   ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี 
กาํหนดไวใ้นแบบคาํขอกูน้ี้ ดว้ยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตอ้งและครบถว้น 
     กรณีสมาชิกเปล่ียนคาํนาํหนา้นาม ช่ือ, ช่ือสกุล
ใหแ้นบสาํเนาเอกสาร หรือหนงัสือรับรองจาก 
นายทะเบียนดว้ย  มิฉะนั้นสหกรณ์อาจจะไม่รับ
พิจารณา 

เลขท่ีสัญญากู…้……..…../……………… 

วงเงินกู…้…..………………………..บาท 
ชาํระคืน…….งวด งวดละ…………..บาท 

 
       คาํขอกู้เงนิสามัญ  

     
 

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

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จํากดั 
 

1.  ขา้พเจา้…………………….………………..………………เลขประจาํตวัประชาชน..............................................................    
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..………สถานภาพปัจจุบนั  (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน....................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั..................................... 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..……………………………… 
     ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.......................หมู่ท่ี.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน........................................... 
     ตาํบล...........................อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี..............หมู่ท่ี............... 
     ตรอก/ซอย................................ถนน.......................................ตาํบล........................................อาํเภอ........................................ 
     จงัหวดั..............................อาชีพเสริม...............................................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท 
2.  ขอกูเ้งินสามญัจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั จาํนวนเงิน……………….บาท (……………………………….) 
     หรือตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั อนุมติั เพื่อ…………….…………………………………………. 
     ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้จะขอส่งชาํระ   
(  )  แบบสหกรณ์ฯ  ส่งชาํระตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ …….....บาท (……………..)  และดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ์ จาํนวน……..งวด 
(  )  แบบธนาคาร  ส่งชาํระจาํนวนเงินเท่ากนัทุกงวด (เงินตน้รวมดอกเบ้ีย) เดือนละ………..บาท  (…………………….)  จาํนวน…….งวด 
ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์ฯจ่ายเงินกูใ้ห ้กรณีผิดนดัการชาํระหน้ี ขา้พเจา้ยอมผกูพนัตนตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติคณะกรรมการดาํเนินการ
สหกรณ์ฯ 

3.   ขา้พเจา้ขอถือวา่  คาํขอกูฉ้บบัน้ีเป็นสาระสาํคญั  และเป็นส่วนหน่ึงของสญัญากู ้
4.   ขา้พเจา้มีหน้ีสินภายนอกสหกรณ์ฯ  ไม่วา่ในฐานะผูกู้ ้ หรือผูค้ ํ้าประกนั  ดงัน้ี 

 
ราย
ท่ี 

 
ช่ือและสาํนกัของ

เจา้หน้ี 

 
วนัเป็น
หน้ีสิน 

 
จาํนวนหน้ีสิน 
ตั้งแต่แรก

(บาท) 

 
ดอกเบ้ีย
ร้อยละ
ต่อปี 

 
หลกัประกนั 
ท่ีใหไ้ว ้

 
จาํนวนตน้
เงินคงเหลือ

(บาท) 

จาํนวน
ดอกเบ้ีย
คา้งชาํระ 

(บาท) 

 
เป็นหน้ีสิน
เพ่ือการใด 

         
         
         

รวม    
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5.   ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัเงินกู ้  ประกอบดว้ยเงินค่าหุน้และบุคคลท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
5.1 ขา้พเจา้ขอนาํเงินค่าหุน้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัตามทะเบียนหุน้  และท่ีจะมีเพิ่มข้ึนต่อไปในอนาคตทั้งหมดเป็นหลกัประกนัเงินกู ้  
5.2  ขา้พเจา้ผูมี้ช่ือต่อไปน้ีผกูพนัตนท่ีจะตอ้งคํ้าประกนัตามคาํขอกูน้ี้  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 
 

5.2.1  ขา้พเจา้………………….….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................   
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
     ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
     อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
     ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
     อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   ลายมือช่ือ..................................................... 
 

5.2.2  ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
     ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
     อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
     ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
     อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   ลายมือช่ือ.....................................................  
 

5.2.3  ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
     ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
     อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
     ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
     อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   ลายมือช่ือ.....................................................  
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    6. ในการขอกูค้ร้ังน้ี  คู่สมรสของขา้พเจา้(ถา้มี)…………………..………………เลขประจาํตวัประชาชน....................................    
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
     ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
     อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
     ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
     อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   ลายมือช่ือ..................................................... 
     ไดต้กลงรับทราบทาํหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสือกูน้ี้ 

 

5.2.4  ขา้พเจา้………………….….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................   
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
     ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
     อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
     ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
     อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   ลายมือช่ือ..................................................... 
5.2.5  ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
     ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
     อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
     ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
     อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   ลายมือช่ือ.....................................................  

5.2.6  ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
     เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
     (  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
     สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
     โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
     ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
     อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
     ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
     อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   ลายมือช่ือ.....................................................  
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ข้าพเจ้ามีรายการเกีย่วกบัเงินเดือนของข้าพเจ้า  ดังนี ้
 
เงินเดือน 

รายการหกั 
ภาษี กบข. ชพค. ชพส. สหกรณ์ กูธ้นาคาร

เพื่อการ
เคหะฯ 

ธ.ออมสิน
พฒันา
ชีวติครู 

รายการ
อ่ืน ๆ 

รวม
รายการ
หกั 

เงินเดือน
คงเหลือ 

 
 

          

 

   ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการท่ีเสนอมาทั้งหมดน้ีเป็นความจริง 
 
 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผูข้อกู ้   (ลงช่ือ)……………………………………คู่สมรสผูกู้ ้
          (………..………………………………)               (…..………………………………..) 
 
(ลงช่ือ)………………………………….พยาน           (ลงช่ือ)…………………………………..พยาน 
         (……………………………………)                                          (………………………………..)    
   

 
คาํรับรองของเจ้าหน้าทีก่ารเงิน  และ ผอ.สพป.  หรือ ผอ.สพม. / หน่วยงาน 

 

  ขอรับรองวา่รายการเก่ียวกบัเงินเดือนถูกตอ้งเป็นความจริง  โดยไดพ้จิารณาคาํขอกูเ้งินสามญั 
ของสมาชิกรายน้ีแลว้  และผูกู้ไ้ดใ้หค้าํยนิยอมใหผู้มี้อาํนาจหกัเงิน  หกัเงินเดือน  ณ  ท่ีจ่ายใหแ้ก่สหกรณ์ 
ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั ตามกฎหมาย  พระราชบญัญติัสหกรณ์ และตามสญัญาจนครบถว้นแลว้   
เห็นควรใหกู้ไ้ด ้
 

(ลงช่ือ)………………….…………………….         (ลงช่ือ)………………………………………….. 
         (………………………….……………)                  (……….…………………………………) 
        เจา้หนา้ท่ีการเงินสพป. หรือ สพม. หรือโรงเรียน        ผูอ้าํนวยการ สพป.หรือผอ.สพม. หรือโรงเรียน หรือหน่วยงาน 
       หรือหน่วยงาน              

หมายเหตุ   -  กรณีผูกู้เ้ป็นขา้ราชการบาํนาญ  ให ้ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย  เป็นผูล้งนามรับรอง   

                         บาํนาญหน่วยงานอ่ืนใหผู้อ้าํนวยการส่วนราชการหรือผูไ้ดรั้บมอบหมายเป็นผูล้งนามรับรอง 
                      - กรณีผูกู้เ้ป็น ผอ.โรงเรียน ให ้ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. เป็นผูรั้บรอง 
                      - กรณีผูกู้เ้ป็น ผอ.สพป. หรือผอ.สพม.  / หน่วยงาน  ใหรั้บรองตนเองได ้   
                     เอกสารประกอบการกู้เงินสามญัปกติ 
                     1. รายการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูกู้ ้3 เดือนยอ้นหลงั รับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูอ้าํนวยการโรงเรียน/ 
                         การเงินเขต/การเงินหน่วยงาน) 
                     2. สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือบตัรประชาชน สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาทะเบียนสมรสของผูกู้ ้ 
                          / ผูค้ ํ้าประกนั / คู่สมรส(ถา้มี)  ตอ้งถ่ายจากฉบบัจริง รับรองสาํเนาดว้ยตนเอง 
 
 



ข้อ  1.  ข้าพเจ้าผู้กู้มารับเงินด้วยตนเองทีสํ่านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย  จํากดั 
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สําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์บันทกึรายการ 

จาํนวนเงินกู…้…………………………………….บาท 

เงินเดือน
(บาท) 

เงินค่า
หุน้ 

(บาท) 

จาํกดั
วงเงินกู ้
(บาท) 

เงินกูค้งเหลือ 
สามญั สามญั 

เพ่ือการดาํรงชีพ 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน รวม 

(บาท) 
คงเหลือ 
(บาท) 

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

           

 
หมายเหตุ   (1)  เคยผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี  หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่  (  ) เคย  (  ) ไม่เคย 

(2) ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 
 

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

 

หนังสือแจ้งความประสงค์รับเงนิกู้สามัญ 
 

การรับเงนิ  (มี  3  ข้อ  โปรดเลือก  1  ข้อ) 
 
 
 

 
(ลงช่ือ)…………………………………………ผูรั้บเงิน          (ลงช่ือ)………………..……………………..ผูจ่้ายเงิน 
        (…….……………………………………)      (………………………………………….) 

 

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

/ ขอ้ 2... 
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ข้อ  2. ข้าพเจ้าขอรับเงนิโดยให้สหกรณ์ฝากเข้า 
          บัญชีออมทรัพย์   

ข้อ  3.  ข้าพเจ้าขอรับเงนิโดยโอนเข้าบัญชีเงนิเดือนธนาคาร 

 

(โปรดใหเ้คร่ืองหมาย    หนา้ขอ้ท่ีตอ้งการ  และลงช่ือรับเงิน) 
 

(   )  โอนเขา้บญัชีเงินฝากในสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  
       จาํกดั (ถอนเงินฝากกรณีน้ีตอ้งไปรับเงินดว้ยตนเองเท่านั้น) 
 
        (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรั้บเงิน 
                (…………………………………………) 
 
 

        (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจ่้ายเงิน 
                (…………………………………………) 
 
      (ลงช่ือ)……….……………………………พยาน 
                 (……………………………………)  
 
       (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 
                (……………………………………)  
 
         
 

 

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

       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรั้บเงิน 
                (…………………………………………) 
 
       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจ่้ายเงิน 
                (…………………………………………) 
  
(ลงช่ือ)..…….……………………………….   พยาน  
            (……………………………………..)  
 

(ลงช่ือ)…….……………………………….    พยาน 
            (……………………………………..)   
 
กรณีธนาคารเรียกค่าธรรมเนียมฝากเงินเขา้บญัชี 
ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินไดต้ามอตัราของธนาคาร        
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คาํเตือนสําหรับผู้คํา้ประกนั 
 

  ก่อนท่ีจะลงนามในสญัญาคํ้าประกนั  ผูค้ ํ้าประกนัควรอ่าน และตรวจสอบรายละเอียดของสญัญา 
ใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้ ํ้าประกนัมีขอ้สงสยัใด ๆ  ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะทาํสญัญาคํ้าประกนั 
 

  การท่ีผูค้ ํ้าประกนัลงนามในสญัญาคํ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั เพื่อ 
คํ้าประกนัหน้ีตามสญัญากูย้มืเงินเลขท่ี…………………ลงวนัท่ี………..เดือน………………………..พ.ศ……….. 
ระหวา่ง สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั (ผูใ้หกู้)้ กบั (ผูกู้)้……………………………………………………. 
ผูค้ ํ้าประกนัจะมีความรับผดิต่อผูใ้หกู้ ้ในสาระสาํคญั ดงัน้ี 

 1.  ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิอยา่งจาํกดัไม่เกินวงเงินตามท่ีกาํหนดในสญัญากูย้มืเงิน 
2.  ผูค้ ํ้าประกนัจะรับผดิต่อผูใ้หกู้ ้ ภายในวงเงินท่ีผูกู้ค้า้งชาํระกบัผูใ้หกู้ ้ตามสญัญากูย้มืเงิน และ 

                             อาจตอ้งรับผดิชดใชด้อกเบ้ีย หรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
                3.  ผูค้ ํ้าประกนัจะตอ้งรับผดิในวงเงินกูต้ามสญัญากูย้มืเงิน   
                4.  เป็นสญัญาคํ้าประกนัเพื่อกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราว ท่ีผูค้ ํ้าประกนัสามารถบอกเลิกเพกิถอนได ้
  นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้ ํ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ี และความรับผดิต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้น 
สญัญาคํ้าประกนั                    
  ขา้พเจา้ไดเ้ตือน และรับทราบคาํเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

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

             (……………………………………….)  

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

             (……………………………………….)  

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

             (……………………………………….) 

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

             (……………………………………….)  

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

             (……………………………………….)  

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

             (……………………………………….)  

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

             (……………………………………….)  
 



 

8 
 

หนังสือให้ความยนิยอมตรวจสอบข้อมูลเครดติ 
 

        ทาํท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
        เลขท่ี  143  ถนนประจกัษ ์ ตาํบลในเมือง 
        อาํเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย   
        รหสัไปรษณีย ์  43000 
 

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

ขา้พเจา้………………….……….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน......................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี.....................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง................................................................อตัราเงินเดือน.....................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….………………จงัหวดั...................................... 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………..…………… 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่...............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย..........................ถนน..............................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ..........................จงัหวดั..........................ทีอ่ยู่ตามทะเบียนบ้าน เลขท่ี...........หมู่ท่ี.............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน................................ตาํบล...................................อาํเภอ......................................จงัหวดั................................................ 
อาชีพเสริม..................................................................................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท    
 ขอทาํหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  โดยยนิยอมใหส้หกรณ์ออม- 
ทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ตรวจสอบขอ้มูล  ใช ้ หรือเปิดเผยขอ้มูลเครดิตของขา้พเจา้ไดจ้ากสถาบนัการเงินต่าง ๆ  
ทุกประเภทธนาคาร  บริษทัเงินทุนหลกัทรัพย ์ หน่วยงานราชการ  กองทุนบาํเหน็จ  บาํนาญขา้ราชการ(กบข.)   
สาํนกังานสวสัดิการและสวสัดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สหกรณ์ออมทรัพย ์ อ่ืน ๆ  และ 
บริษทัขอ้มูลเครดิตทุกบริษทัท่ีสถาบนัการเงินเป็นสมาชิก  ตามพระราชบญัญติัการประกอบธุรกิจขอ้มูลเครดิต  
พ.ศ. 2545 
 หนงัสือใหค้วามยนิยอมของขา้พเจา้ฉบบัน้ี  ใหมี้ผลต่อบรรดาขอ้มูลทั้งปวงท่ีเก่ียวขอ้งกบัขา้พเจา้ตามท่ี 
ขา้พเจา้ใหค้วามยนิยอมไว ้ ท่ีมีอยูก่่อนวนัท่ีลงในหนงัสือใหค้วามยนิยอมน้ี  และใหมี้ผลอยูต่่อไปถึงแมว้า่ขา้พเจา้ 
จะไดปิ้ดบญัชีหรือไม่ไดใ้ชบ้ริการกบัสถาบนัการเงินต่าง ๆ  ดงักล่าวแลว้กต็าม  ทั้งน้ี ความยนิยอมน้ีเป็นการให ้
ความยนิยอมโดยไม่มีขอ้จาํกดั  ไม่มีเง่ือนไข  ไม่มีขอ้สงวนใด ๆ และเป็นการใหค้วามยนิยอมเพ่ือประโยชน์ของ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั  และใหถื้อวา่การถ่ายสาํเนาเอกสารน้ีใชเ้ป็นหลกัฐานในการใหค้วามยนิยอม 
ไดเ้ช่นเดียวกนั  
 ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 
          ลงช่ือ………………………………………..ผูใ้หค้วามยนิยอม  
      (………………………………………) 
 
    (ลงช่ือ)……………………………….พยาน   (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 
 (………………………………)   (…………………………………..) 
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หนังสือมอบสิทธิให้ส่วนราชการหักเงนิ  ณ  ทีจ่่าย  เพ่ือชําระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จาํกดั 
 

                    ทาํท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
143 ถนนประจกัษ ์ ตาํบลในเมือง   
อาํเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000 

 

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

เร่ือง    มอบสิทธิใหส่้วนราชการหกัเงินชาํระหน้ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
 

เรียน   หวัหนา้ส่วนราชการผูมี้อาํนาจหกัเงินเดือนหรือเงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินอ่ืนใด 
 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   
มีความประสงคใ์หส่้วนราชการตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   
เพ่ือชาํระหน้ีตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้  และตามกฎหมาย พระราชบญัญติัสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบาํนาญ  ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้ในแต่ละเดือน  และส่งชาํระหน้ี  ชาํระค่าหุน้  หรือชาํระหน้ีฐานะผูค้ ํ้าประกนัหรือชาํระหน้ี 
อ่ืนใดทุกประเภทแลว้แต่กรณี  ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้  2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง  และไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด 
ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเงินจากเงินบาํเหน็จบาํนาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจาก 
ทางราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั  แจง้  และส่งเงินจาํนวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ  โดยถือวา่หนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือมอบอาํนาจของขา้พเจา้ดว้ย 
 ขอ้  3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบาํนาญ  หรือเงินบาํเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด  ไม่วา่กรณีใด ๆ  
เม่ือไดห้กัชาํระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)  มอบสิทธิใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก   
ทั้งไม่จาํตอ้งบอกกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบ  และขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  หรือฟ้องร้องดาํเนินคดี  หรืออา้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
เอากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินแต่ประการใดทั้งส้ิน 
 อน่ึง  การหกัเงินตามขอ้  2  ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเตม็จาํนวนท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากทางราชการทั้งหมด  ใน
คราวเดียว  แต่ไม่เกินจาํนวนตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้  ณ  วนัท่ีจ่ายเงินนั้น 
 ขอ้  4.  หนงัสือมอบสิทธิน้ีใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และใหมี้ผลบงัคบัทุก ๆ คร้ังตลอดไปท่ีขา้พเจา้ไดกู้ย้มืเงินหรือ 
ก่อหน้ีประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉุ้กเฉิน กูหุ้น้ เงินกูส้ามญั เงินกูอ่ื้น ๆ และหน้ีเงินกูใ้นฐานะผูค้ ํ้าประกนัตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั ไม่วา่รูปแบบใดรวมทั้งสาํเนาภาพถ่ายเอกสารน้ี  หรือผา่นทางส่ืออีเลคทรอนิคส์ดว้ย  และขา้พเจา้จะไม่ถอนการมอบสิทธิ
ทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เท่านั้น 
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 อน่ึง  ในการนาํส่งหนงัสือมอบสิทธิฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เป็นผูด้าํเนินการ 
แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จการ 
 

หนงัสือฉบบัน้ีทาํข้ึนในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และขา้พเจา้ได ้
ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ  โดยตน้ฉบบั 
และหนงัสือน้ีส่งใหส่้วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดั  และสาํเนาคู่ฉบบัใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 
 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      ……………………………………………….. 
      (………………………………………………) 
              ผูม้อบสิทธิ / ผูกู้ ้
 
 
 
 …………………………….……………….พยาน …………………….…..……………………พยาน 
 (…………..…………..……………………)  (…………………..…………..……………..) 
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หนังสือมอบสิทธิให้ส่วนราชการหักเงนิ  ณ  ทีจ่่าย  เพ่ือชําระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จาํกดั 
 

                    ทาํท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
143 ถนนประจกัษ ์ ตาํบลในเมือง   
อาํเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000 

 

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

เร่ือง    มอบสิทธิใหส่้วนราชการหกัเงินชาํระหน้ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
 

เรียน   หวัหนา้ส่วนราชการผูมี้อาํนาจหกัเงินเดือนหรือเงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินอ่ืนใด 
 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม....................................................รายไดต่้อเดือน.............................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   
มีความประสงคใ์หส่้วนราชการตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   
เพ่ือชาํระหน้ีตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้  และตามกฎหมาย พระราชบญัญติัสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอ่ืน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบาํนาญ  ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้ในแต่ละเดือน  และส่งชาํระหน้ี  ชาํระค่าหุน้  หรือชาํระหน้ีฐานะผูค้ ํ้าประกนัหรือชาํระหน้ี 
อ่ืนใดทุกประเภทแลว้แต่กรณี  ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้  2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง  และไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด 
ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเงินจากเงินบาํเหน็จบาํนาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจาก 
ทางราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั  แจง้  และส่งเงินจาํนวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ  โดยถือวา่หนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือมอบอาํนาจของขา้พเจา้ดว้ย 
 ขอ้  3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบาํนาญ  หรือเงินบาํเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด  ไม่วา่กรณีใด ๆ  
เม่ือไดห้กัชาํระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)  มอบสิทธิใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก   
ทั้งไม่จาํตอ้งบอกกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบ  และขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  หรือฟ้องร้องดาํเนินคดี  หรืออา้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
เอากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินแต่ประการใดทั้งส้ิน 
 อน่ึง  การหกัเงินตามขอ้  2  ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเตม็จาํนวนท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากทางราชการทั้งหมด  ใน
คราวเดียว  แต่ไม่เกินจาํนวนตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้  ณ  วนัท่ีจ่ายเงินนั้น 
 ขอ้  4.  หนงัสือมอบสิทธิน้ีใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และใหมี้ผลบงัคบัทุก ๆ คร้ังตลอดไปท่ีขา้พเจา้ไดกู้ย้มืเงินหรือ 
ก่อหน้ีประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉุ้กเฉิน กูหุ้น้ เงินกูส้ามญั เงินกูอ่ื้น ๆ และหน้ีเงินกูใ้นฐานะผูค้ ํ้าประกนัตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั ไม่วา่รูปแบบใดรวมทั้งสาํเนาภาพถ่ายเอกสารน้ี  หรือผา่นทางส่ืออีเลคทรอนิคส์ดว้ย  และขา้พเจา้จะไม่ถอนการมอบสิทธิ
ทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เท่านั้น 
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 อน่ึง  ในการนาํส่งหนงัสือมอบสิทธิฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เป็นผูด้าํเนินการ 
แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จการ 
 

หนงัสือฉบบัน้ีทาํข้ึนในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และขา้พเจา้ได ้
ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ  โดยตน้ฉบบั 
และหนงัสือน้ีส่งใหส่้วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดั  และสาํเนาคู่ฉบบัใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 
 
 

           ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
  
      ……………………………………………….. 
      (………………………………………………) 
              ผูม้อบสิทธิ / ผูกู้ ้
 
 
 
 …………………………….……………….พยาน …………………….…..……………………พยาน 
 (…………..…………..……………………)  (…………………..…………..……………..) 
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หนังสือมอบสิทธิให้ส่วนราชการหักเงนิ  ณ  ทีจ่่าย  เพ่ือชําระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จาํกดั 
 

                    ทาํท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
143 ถนนประจกัษ ์ ตาํบลในเมือง   
อาํเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000 

      วนัท่ี…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
เร่ือง    มอบสิทธิใหส่้วนราชการหกัเงินชาํระหน้ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
 

เรียน   หวัหนา้ส่วนราชการผูมี้อาํนาจหกัเงินเดือนหรือเงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินอ่ืนใด 
 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 
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ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   
มีความประสงคใ์หส่้วนราชการตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  
เพ่ือชาํระหน้ีตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้  และตามกฎหมาย พระราชบญัญติัสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง  ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบาํนาญ  ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้ในแต่ละเดือน  และส่งชาํระหน้ี  ชาํระค่าหุน้  หรือชาํระหน้ีฐานะผูค้ ํ้าประกนัหรือชาํระหน้ี 
อ่ืนใดทุกประเภทแลว้แต่กรณี  ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้  2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง  และไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด 
ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเงินจากเงินบาํเหน็จบาํนาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจาก 
ทางราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั  แจง้  และส่งเงินจาํนวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ  โดยถือวา่หนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือมอบอาํนาจของขา้พเจา้ดว้ย 

/ขอ้ 3... 
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 ขอ้  3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบาํนาญ  หรือเงินบาํเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด  ไม่วา่กรณีใด ๆ  
เม่ือไดห้กัชาํระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)  มอบสิทธิใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก   
ทั้งไม่จาํตอ้งบอกกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบ  และขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  หรือฟ้องร้องดาํเนินคดี  หรืออา้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
เอากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินแต่ประการใดทั้งส้ิน 
 อน่ึง  การหกัเงินตามขอ้  2  ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเตม็จาํนวนท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากทางราชการทั้งหมด  ใน
คราวเดียว  แต่ไม่เกินจาํนวนตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้  ณ  วนัท่ีจ่ายเงินนั้น 
 ขอ้  4.  หนงัสือมอบสิทธิน้ีใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และใหมี้ผลบงัคบัทุก ๆ คร้ังตลอดไปท่ีขา้พเจา้ไดกู้ย้มืเงินหรือ 
ก่อหน้ีประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉุ้กเฉิน กูหุ้น้ เงินกูส้ามญั เงินกูอ่ื้น ๆ และหน้ีเงินกูใ้นฐานะผูค้ ํ้าประกนัตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั ไม่วา่รูปแบบใดรวมทั้งสาํเนาภาพถ่ายเอกสารน้ี  หรือผา่นทางส่ืออีเลคทรอนิคส์ดว้ย  และขา้พเจา้จะไม่ถอนการมอบสิทธิ
ทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เท่านั้น 
 อน่ึง  ในการนาํส่งหนงัสือมอบสิทธิฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เป็นผูด้าํเนินการ 
แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จการ 
 

หนงัสือฉบบัน้ีทาํข้ึนในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และขา้พเจา้ได ้
ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ  โดยตน้ฉบบั 
และหนงัสือน้ีส่งใหส่้วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดั  และสาํเนาคู่ฉบบัใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 
                   ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 ………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั 
 

………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั 
 
 ………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั 
 
 ……………………………………….พยาน                ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)                  (…………………………..……………..) 
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หนังสือมอบสิทธิให้ส่วนราชการหักเงนิ  ณ  ทีจ่่าย  เพ่ือชําระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จาํกดั 
 

                    ทาํท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
143 ถนนประจกัษ ์ ตาํบลในเมือง   
อาํเภอเมือง  จงัหวดัหนองคาย  43000 

      วนัท่ี…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
เร่ือง    มอบสิทธิใหส่้วนราชการหกัเงินชาํระหน้ี  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั 
 

เรียน   หวัหนา้ส่วนราชการผูมี้อาํนาจหกัเงินเดือนหรือเงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินอ่ืนใด 
 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 
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ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และ 

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   

ขา้พเจา้………………….……………….…..………………เลขประจาํตวัประชาชน........................................................    
เกิดวนัท่ี/เดือน/ปี...........................................อาย.ุ..............ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……..…………สถานภาพปัจจุบนั   (  )โสด   
(  ) สมรส (  ) หยา่  (  ) หมา้ย  ตาํแหน่ง....................................................................อตัราเงินเดือน........................................บาท   
สถานท่ีทาํงานโรงเรียน/หน่วยงาน…………………………......อาํเภอ…….…………………จงัหวดั........................................ 
โทรศพัท ์(บา้น)...................................(มือถือ).......................................... Email……………..………………………………… 
ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที.่.................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย.............................ถนน................................ตาํบล.............................. 
อาํเภอ.............................จงัหวดั............................ทีอ่ยู่ตามทะเบยีนบ้าน เลขท่ี............หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย......................... 
ถนน..................................ตาํบล....................................อาํเภอ....................................จงัหวดั....................................................... 
อาชีพเสริม..............................................รายไดต่้อเดือน......................บาท   เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั   
มีความประสงคใ์หส่้วนราชการตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีหกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้หกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  
เพ่ือชาํระหน้ีตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้  และตามกฎหมาย พระราชบญัญติัสหกรณ์ มาตรา 42/1 และมาตราอ่ืนท่ี 
เก่ียวขอ้ง  ขอ้บงัคบั ระเบียบ และมติคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์  จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวเ้ป็นหลกัฐาน  ดงัน้ี 
 ขอ้  1.  มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบาํนาญ  ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้ในแต่ละเดือน  และส่งชาํระหน้ี  ชาํระค่าหุน้  หรือชาํระหน้ีฐานะผูค้ ํ้าประกนัหรือชาํระหน้ี 
อ่ืนใดทุกประเภทแลว้แต่กรณี  ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
 ขอ้  2.  กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง  และไดรั้บบาํเหน็จบาํนาญ, เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด 
ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเงินจากเงินบาํเหน็จบาํนาญ,เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจาก 
ทางราชการหรือหน่วยงานอ่ืนใดตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั  แจง้  และส่งเงินจาํนวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั  แทนขา้พเจา้จนเสร็จการ  โดยถือวา่หนงัสือฉบบัน้ีเป็นหนงัสือมอบอาํนาจของขา้พเจา้ดว้ย 

/ขอ้ 3... 
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 ขอ้  3.  การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินบาํนาญ  หรือเงินบาํเหน็จ เงินช.พ.ค., เงิน ช.พ.ส. หรือเงินอ่ืนใด  ไม่วา่กรณีใด ๆ  
เม่ือไดห้กัชาํระหน้ีแก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี)  มอบสิทธิใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก   
ทั้งไม่จาํตอ้งบอกกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบ  และขา้พเจา้ขอรับรองวา่จะไม่คดัคา้นหรือโตแ้ยง้  หรือฟ้องร้องดาํเนินคดี  หรืออา้งสิทธิเรียกร้องใด ๆ 
เอากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  และส่วนราชการและเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินแต่ประการใดทั้งส้ิน 
 อน่ึง  การหกัเงินตามขอ้  2  ขา้พเจา้มอบสิทธิใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหกัเตม็จาํนวนท่ีขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากทางราชการทั้งหมด  ใน
คราวเดียว  แต่ไม่เกินจาํนวนตามท่ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  แจง้  ณ  วนัท่ีจ่ายเงินนั้น 
 ขอ้  4.  หนงัสือมอบสิทธิน้ีใหมี้ผลบงัคบัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และใหมี้ผลบงัคบัทุก ๆ คร้ังตลอดไปท่ีขา้พเจา้ไดกู้ย้มืเงินหรือ 
ก่อหน้ีประเภทต่าง ๆ เช่น เงินกูฉุ้กเฉิน กูหุ้น้ เงินกูส้ามญั เงินกูอ่ื้น ๆ และหน้ีเงินกูใ้นฐานะผูค้ ํ้าประกนัตามระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพยค์รู
หนองคาย จาํกดั ไม่วา่รูปแบบใดรวมทั้งสาํเนาภาพถ่ายเอกสารน้ี  หรือผา่นทางส่ืออีเลคทรอนิคส์ดว้ย  และขา้พเจา้จะไม่ถอนการมอบสิทธิ
ทั้งหมดหรือบางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เท่านั้น 
 อน่ึง  ในการนาํส่งหนงัสือมอบสิทธิฉบบัน้ี  ขา้พเจา้ขอมอบอาํนาจใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  เป็นผูด้าํเนินการ 
แทนขา้พเจา้ไดจ้นเสร็จการ 
 

หนงัสือฉบบัน้ีทาํข้ึนในขณะท่ีขา้พเจา้มีสติสัมปชญัญะสมบูรณ์ดี  และโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  และขา้พเจา้ได ้
ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์และความประสงคข์องขา้พเจา้ทุกประการ  โดยตน้ฉบบั 
และหนงัสือน้ีส่งใหส่้วนราชการท่ีขา้พเจา้สังกดั  และสาํเนาคู่ฉบบัใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั  ไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ยแลว้ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดาํเนินการตามเจตนารมณ์  และความประสงคข์องขา้พเจา้ดว้ย 
 
 

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

………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั 
 
 ………………………………………………..   ……………………………………………….. 
 (………………………………………………)   (………………………………………………) 
   ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั       ผูม้อบสิทธิ / ผูค้ ํ้าประกนั 
 
 ……………………………………….พยาน                     ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)                     (…………………………..……………..) 
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บันทกึข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากดั 
และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากู้เลขที ่..................../...................ลงวนัที.่..........เดือน.............พ.ศ.............. 
 

                      ช่ือผู้กู้    ................................................................................................................... 
                      ผู้ให้กู้         สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย     จํากดั 

                     ข้อ  1.  ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินท่ีกูไ้ดไ้ปชาํระเจา้หน้ีเดิม 
         ข้อ  2.  ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั ผูใ้หกู้ ้เรียกเอาเงินฌาปนกิจ 
สงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ชาํระหน้ีตามสญัญากูน้ี้และชาํระหน้ีทุกประเภทท่ีผูกู้มี้อยูต่่อ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั ผูใ้หกู้ใ้หค้รบถว้นก่อนเป็นอนัดบัแรก  ดงัน้ี 
  2.1  สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั (ส.ส.ค.) 
  2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จาํกดั (สสอค.)  
  2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
         (สส.ชสอ.) 

           ข้อ 3.    ตามสญัญากูด้งักล่าว  ผูกู้ไ้ดจ้ดัทาํหลกัประกนัเงินกูเ้พิ่มอีก คือ กรมธรรม ์
บริษทั............................................... กรมธรรมเ์ลขท่ี.............................ลงวนัท่ี.........เดือน...................พ.ศ.......... 
วงเงินประกนั...............................บาท(.......................................................)   มอบใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู- 
หนองคาย  จาํกดั  ผูใ้หกู้เ้ป็นผูรั้บประโยชน์   เพื่อชาํระหน้ีตามสญัญากูน้ี้ และชาํระหน้ีทุกประเภทท่ีผูกู้มี้อยู ่
จนครบถว้นก่อนเป็นอนัดบัแรก 
                        จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

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

 

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

 

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

 

                                                          ลงช่ือ  ...............................................................พยาน / ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 
                                                                    (................................................................) 
                                                      ตาํแหน่ง .................................................................   
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บันทกึข้อตกลงต่อท้ายสัญญากู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จํากดั 
และให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของสัญญากู้เลขที ่..................../...................ลงวนัที.่..........เดือน.............พ.ศ.............. 
 
                      ช่ือผู้กู้    ................................................................................................................... 
                      ผู้ให้กู้     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย     จํากดั 

                     ข้อ  1.  ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินท่ีกูไ้ดไ้ปชาํระเจา้หน้ีเดิม 
         ข้อ  2.  ผูกู้ย้นิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั ผูใ้หกู้ ้เรียกเอาเงินฌาปนกิจ 
สงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เพือ่ชาํระหน้ีตามสญัญากูน้ี้และชาํระหน้ีทุกประเภทท่ีผูกู้มี้อยูต่่อ 
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย จาํกดั ผูใ้หกู้ใ้หค้รบถว้นก่อนเป็นอนัดบัแรก  ดงัน้ี 
  2.1  สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูหนองคาย  จาํกดั (ส.ส.ค.) 
  2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จาํกดั (สสอค.)  
  2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
         (สส.ชสอ.) 

           ข้อ 3.    ตามสญัญากูด้งักล่าว  ผูกู้ไ้ดจ้ดัทาํหลกัประกนัเงินกูเ้พิ่มอีก คือ กรมธรรม ์
บริษทั............................................... กรมธรรมเ์ลขท่ี.............................ลงวนัท่ี.........เดือน...................พ.ศ.......... 
วงเงินประกนั...............................บาท(.......................................................)   มอบใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รู- 
หนองคาย  จาํกดั  ผูใ้หกู้เ้ป็นผูรั้บประโยชน์   เพื่อชาํระหน้ีตามสญัญากูน้ี้ และชาํระหน้ีทุกประเภทท่ีผูกู้มี้อยู ่
จนครบถว้นก่อนเป็นอนัดบัแรก 
                        จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 

 

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

 

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

 

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

 

                                                          ลงช่ือ  ...............................................................พยาน / ผูบ้งัคบับญัชาชั้นตน้ 
                                                                    (................................................................) 
                                                      ตาํแหน่ง .................................................................   


