
คําเตือน   ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการท่ี 
กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ ดวยลายมือของตนเอง 
โดยถูกตองและครบถวน 
     กรณีสมาชิกเปลี่ยนคํานําหนานาม ช่ือ, ช่ือสกุล
ใหแนบสําเนาเอกสาร หรือหนังสือรับรองจาก 
นายทะเบียนดวย  มิฉะนั้นสหกรณอาจจะไมรับ
พิจารณา 

เลขท่ีสัญญากู………..…../……………… 
วงเงินกู……..………………………..บาท 
ชําระคืน…….งวด งวดละ…………..บาท 

 
       คําขอกูเงินสามัญ  
     
 
                                                 เขียนท่ี…………………………………….. 

         วันท่ี…………เดือน………………………….พ.ศ……………. 
 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
1. ขาพเจา…………………………………………เลขประจําตัวประชาชน............................................อาย.ุ...........ป  

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................สถานภาพปจจุบัน (  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา  (  ) หมาย     
ตําแหนง.......................................................................................................อัตราเงินเดือน...............................บาท 
โรงเรียน/หนวยงาน...............................................................................อําเภอ…………………….…………. 
จังหวัด............................. โทรศัพท(บาน)…...…………………โทรศัพท(มือถือ)………….……………….……       

2.   ขอกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  จํานวนเงิน………..…………………………….บาท 
      (……………………………….…….……………….)  หรือตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด    
       อนุมัต ิ เพ่ือ………………………………………………………….….……………………………….…………    
       ถาขาพเจาไดรับเงินกู  ขาพเจาจะขอสงชําระ 

  (  )  แบบสหกรณฯ  สงชําระตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ……..………..บาท (…………….…………………..) 
    และดอกเบ้ียตามประกาศสหกรณ    จํานวน……………………….งวด 

  (  )  แบบธนาคาร  สงชําระจํานวนเงินเทากันทุกงวด (เงินตนรวมดอกเบ้ีย) เดือนละ……..………………..บาท               
       (………………………………………………………….)    จํานวน…………………………..งวด 

              ตั้งแตเดือนท่ีสหกรณฯจายเงินกูให  กรณีผิดนัดการชําระหนี้  ขาพเจายอมผูกพันตนตามขอบังคับ  ระเบียบ   
              และมตคิณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ 
3.   ขาพเจาขอถือวา  คําขอกูฉบับนี้เปนสาระสําคัญ  และเปนสวนหนึ่งของสัญญากู 
4.   ขาพเจามีหนี้สินภายนอกสหกรณฯ  ไมวาในฐานะผูกู  หรือผูค้ําประกัน  ดังนี ้

 
ราย
ท่ี 

 
ช่ือและสํานักของ

เจาหนี ้

 
วันเปน
หนี้สิน 

 
จํานวนหนี้สิน 

ต้ังแตแรก
(บาท) 

 
ดอกเบ้ีย
รอยละ
ตอป 

 
หลักประกัน 

ท่ีใหไว 

 
จํานวนตน
เงินคงเหลือ

(บาท) 

จํานวน
ดอกเบ้ีย
คางชําระ 

(บาท) 

 
เปนหนี้สิน
เพื่อการใด 

         
         
         

รวม    
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5.   ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกู   ประกอบดวยเงินคาหุนและบุคคลท่ีเปนสมาชิกสหกรณ 
5.1 ขาพเจาขอนําเงินคาหุนท่ีมีอยูในปจจุบันตามทะเบียนหุน  และท่ีจะมีเพ่ิมขึ้นตอไปในอนาคตท้ังหมดเปน

หลักประกันเงินกู   
5.2 ขาพเจาผูมีช่ือตอไปนี้ผูกพันตนท่ีจะตองค้ําประกันตามคําขอกูนี้  จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

5.2.1  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน............................................อาย.ุ...........ป  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................      สถานภาพปจจุบัน  (  ) โสด   (  ) สมรส   (  ) หยา   (  ) หมาย     
ตําแหนง.......................................................................................................อัตราเงินเดือน...............................บาท 
โรงเรียน/หนวยงาน................................................................อําเภอ……………………………….…………. 

      จังหวัด............................. โทรศัพท(บาน)…...…………………โทรศัพท(มือถือ)………….……………….……  
5.2.2  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน............................................อาย.ุ...........ป  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................      สถานภาพปจจุบัน  (  ) โสด   (  ) สมรส   (  ) หยา   (  ) หมาย     
ตําแหนง.......................................................................................................อัตราเงินเดือน...............................บาท 
โรงเรียน/หนวยงาน................................................................อําเภอ……………………………….…………. 

      จังหวัด............................. โทรศัพท(บาน)…...…………………โทรศัพท(มือถือ)………….……………….……  
5.2.3  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน............................................อาย.ุ...........ป  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................      สถานภาพปจจุบัน  (  ) โสด   (  ) สมรส   (  ) หยา   (  ) หมาย     
ตําแหนง.......................................................................................................อัตราเงินเดือน...............................บาท 
โรงเรียน/หนวยงาน................................................................อําเภอ……………………………….…………. 

      จังหวัด............................. โทรศัพท(บาน)…...…………………โทรศัพท(มือถือ)………….……………….……   
5.2.4  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน............................................อาย.ุ...........ป  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................      สถานภาพปจจุบัน  (  ) โสด   (  ) สมรส   (  ) หยา   (  ) หมาย     
ตําแหนง.......................................................................................................อัตราเงินเดือน...............................บาท 
โรงเรียน/หนวยงาน................................................................อําเภอ……………………………….…………. 

      จังหวัด............................. โทรศัพท(บาน)…...…………………โทรศัพท(มือถือ)………….……………….……  
5.2.5  ช่ือ………………………………………เลขประจําตัวประชาชน............................................อาย.ุ...........ป  
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................      สถานภาพปจจุบัน  (  ) โสด   (  ) สมรส   (  ) หยา   (  ) หมาย     
ตําแหนง.......................................................................................................อัตราเงินเดือน...............................บาท 
โรงเรียน/หนวยงาน................................................................อําเภอ……………………………….…………. 

      จังหวัด............................. โทรศัพท(บาน)…...…………………โทรศัพท(มือถือ)………….……………….……                         
 
 

6. ในการขอกูครั้งนี้  คูสมรสของขาพเจา(ถามี) ช่ือ....................................................................เลขประจําตัวประชาชน 
     ..........................................   อาย.ุ.............ป  อาชีพ............................................................มีรายไดเดือนละประมาณ 
     ...............................บาท    ไดตกลงรับทราบทําหนังสือยินยอมใหไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูนี ้
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ขาพเจามีรายการเกี่ยวกับเงินเดือนของขาพเจา  ดังนี ้
รายการหัก  

เงินเดือน ภาษ ี กบข. ชพค. ชพส. สหกรณ กูธนาคาร
เพื่อการ
เคหะฯ 

ธ.ออมสิน
พัฒนาชีวิต

ครู 

รายการ
อื่น ๆ 

รวม
รายการ

หัก 

เงินเดือน
คงเหลือ 

 
 

          

 

   ขาพเจาขอรับรองวารายการท่ีเสนอมาท้ังหมดนี้เปนความจริง 
 
 

(ลงช่ือ)……………………………………….ผูขอกู   (ลงช่ือ)……………………………………คูสมรสผูกู 
          (………..………………………………)               (…..………………………………..) 
 
(ลงช่ือ)………………………………….พยาน           (ลงช่ือ)…………………………………..พยาน 
         (……………………………………)  (สมาชิกสหกรณ)      (………………………………..) (สมาชิกสหกรณ) 

      
 

คํารับรองของเจาหนาที่การเงิน  และ ผอ.สพป.  หรือ ผอ.สพม. / หนวยงาน 
 

  ขอรับรองวารายการเกี่ยวกับเงินเดือนถูกตองเปนความจริง  โดยไดพิจารณาคําขอกูเงินสามัญ 
ของสมาชิกรายนี้แลว  และผูกูไดใหคํายินยอมใหผูมีอํานาจหักเงิน  หักเงินเดือน  ณ  ท่ีจายใหแกสหกรณ 
ออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด ตามกฎหมาย  พระราชบัญญัติสหกรณ และตามสัญญาจนครบถวนแลว   
เห็นควรใหกูได 
 

(ลงช่ือ)………………….…………………….         (ลงช่ือ)………………………………………….. 
         (………………………….……………)                  (……….…………………………………) 
      เจาหนาท่ีการเงินสพป. หรือ สพม./หนวยงาน             ผูอํานวยการ สพป.หรือผอ.สพม. / หนวยงาน 
 

หมายเหต ุ  -  กรณีผูกูเปนขาราชการบํานาญ  ให ผอ.สพป. หรือ ผอ.สพม. หรือผูไดรับมอบหมาย 
                 เปนผูลงนามรับรอง  บํานาญหนวยงานอื่นใหผูอํานวยการสวนราชการหรือ 
                 ผูไดรับมอบหมายเปนผูลงนามรับรอง 
               - กรณีผูกูเปน ผอ.สพป. หรือผอ.สพม.  / หนวยงาน  ใหรับรองตนเองได    
 
 

 



ขอ  1.  ขาพเจาผูกูมารับเงินดวยตนเองที่สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
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สําหรับเจาหนาที่สหกรณบันทกึรายการ 

จํานวนเงินกู……………………………………….บาท 

เงินกูคงเหลือ 
สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ 

เงินเดือน
(บาท) 

เงินคา
หุน 

(บาท) 

จํากัด
วงเงินกู 
(บาท) น/ส กูท่ี (บาท) น/ส กูท่ี (บาท) น/ส กูท่ี (บาท) 

รวม 
(บาท) 

คงเหลือ 
(บาท) 

           
 
หมายเหต ุ  (1)  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้  หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม  (  ) เคย  (  ) ไมเคย 

(2) ขอช้ีแจงอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………… 
 

…..……………………………………เจาหนาท่ี 
……………/……………./…………… 

 
หนังสือแจงความประสงครับเงินกูสามัญ 

 

การรับเงิน  (มี  3  ขอ  โปรดเลือก  1  ขอ) 
 
 
 

(ลงช่ือ)…………………………………………ผูรับเงิน          (ลงช่ือ)………………..……………………..ผูจายเงิน 
        (…….……………………………………)      (………………………………………….) 

 

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

/ ขอ 2... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 
 

 

ขอ  2. ขาพเจาขอรับเงินโดยใหสหกรณฝากเขา 
          บัญชีออมทรัพย   

ขอ  3.  ขาพเจาขอรับเงินโดยโอนเขาบัญชีเงินเดือนธนาคาร 

 

(โปรดใหเครื่องหมาย    หนาขอท่ีตองการ  และลงช่ือรับเงิน) 
 

(   )  โอนเขาบัญชีเงินฝากในสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  
       จํากัด (ถอนเงินฝากกรณีนี้ตองไปรับเงินดวยตนเองเทานั้น) 
 
        (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรับเงิน 
                (…………………………………………) 
 
 

        (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจายเงิน 
                (…………………………………………) 
 
      (ลงช่ือ)……….……………………………พยาน 
              (……………………………………) (สมาชิกสหกรณ) 
 
       (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 
              (……………………………………) (สมาชิกสหกรณ) 
 
         
 

 

(โปรดใหเครื่องหมาย     หนาขอท่ีตองการ  และลงช่ือรับเงิน) 
 
(   )  โอนเขาบัญชีเงินเดือน  ธนาคาร......................................... 
        สาขา……………….…………………ประเภทออมทรัพย 
       เลขท่ีบัญชี………………………………………………… 
 

       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูรับเงิน 
                (…………………………………………) 
 
       (ลงช่ือ)…………………………………………ผูจายเงิน 
                (…………………………………………) 
  
(ลงช่ือ)…….……………………………….   พยาน  
          (……………………………………..) (สมาชิกสหกรณ) 
 

(ลงช่ือ)…….……………………………….    พยาน 
          (……………………………………..)  (สมาชิกสหกรณ) 
 
กรณีธนาคารเรียกคาธรรมเนียมฝากเงินเขาบัญชี 
ขาพเจายินยอมใหหักเงินไดตามอัตราของธนาคาร        
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
 
  กอนท่ีจะลงนามในสัญญาค้ําประกัน  ผูค้ําประกันควรอาน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา 
ใหเขาใจโดยชัดเจน  หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใด ๆ  ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทําสัญญาค้ําประกัน 
 

  การท่ีผูค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกันกับสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด เพ่ือ 
ค้ําประกันหนี้ตามสัญญากูยืมเงินเลขท่ี…………………ลงวันท่ี………..เดือน………………………..พ.ศ……….. 
ระหวาง สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด (ผูใหกู) กับ (ผูกู)……………………………………………………. 
ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกู ในสาระสําคัญ ดังนี ้
 

 1.  ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัดไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในสัญญากูยืมเงิน 
2.  ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกู  ภายในวงเงินท่ีผูกูคางชําระกับผูใหกู ตามสัญญากูยืมเงิน และ 

                             อาจตองรับผิดชดใชดอกเบ้ีย หรือคาสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดวย 
                3.  ผูค้ําประกันจะตองรับผิดในวงเงินกูตามสัญญากูยืมเงิน   
                4.  เปนสัญญาค้ําประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราว ท่ีผูค้ําประกันสามารถบอกเลิกเพิกถอนได 
 

  นอกจากท่ีกลาวไวขางตนแลว  ผูค้ําประกันยังมีหนาท่ี และความรับผิดตาง ๆ ตามท่ีระบุไวใน 
สัญญาค้ําประกัน                    
  ขาพเจาไดเตือน และรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 
 

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

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

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

    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้ําประกัน 
             (……………………………………….)  
    (ลงช่ือ)……………………………………….ผูค้ําประกัน 
             (……………………………………….)  
    (ลงช่ือ)……………………………………….เจาหนาท่ีสหกรณฯ 
             (……………………………………….)  
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หนังสือใหความยินยอมตรวจสอบขอมูลเครดิต 
 

        ทําท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
        เลขท่ี  143  ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง 
        อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย   
        รหัสไปรษณีย   43000 
 

       วันท่ี……….เดือน……………………พ.ศ………… 
 

 ขาพเจา…………………………………………เลขประจําตัวประชาชน………………………………….. 
อาย.ุ..............ป  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................สถานภาพปจจุบัน(  ) โสด  (  ) สมรส  (  ) หยา  (  ) หมาย   
ตําแหนง.........................................อัตราเงินเดือน.......................บาท  โรงเรียน/หนวยงาน………………………….
อําเภอ...............................จังหวัด.......................โทรศัพท(บาน)…….……………(มือถือ)........................................ 
 

 ขอทําหนังสือใหความยินยอมไวตอสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  โดยยินยอมใหสหกรณออม- 
ทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ตรวจสอบขอมูล  ใช  หรือเปดเผยขอมูลเครดิตของขาพเจาไดจากสถาบันการเงินตาง ๆ  
ทุกประเภทธนาคาร  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย  หนวยงานราชการ  กองทุนบําเหน็จ  บํานาญขาราชการ(กบข.)   
สํานักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  สหกรณออมทรัพย  อ่ืน ๆ  และ 
บริษัทขอมูลเครดิตทุกบริษัทท่ีสถาบันการเงินเปนสมาชิก  ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจขอมูลเครดิต  
พ.ศ. 2545 
 หนังสือใหความยินยอมของขาพเจาฉบับนี้  ใหมีผลตอบรรดาขอมูลท้ังปวงท่ีเกี่ยวของกับขาพเจาตามท่ี 
ขาพเจาใหความยินยอมไว  ท่ีมีอยูกอนวันท่ีลงในหนังสือใหความยินยอมนี้  และใหมีผลอยูตอไปถึงแมวาขาพเจา 
จะไดปดบัญชีหรือไมไดใชบริการกับสถาบันการเงินตาง  ๆ ดังกลาวแลวก็ตาม  ท้ังนี้ ความยินยอมนี้เปนการให 
ความยินยอมโดยไมมีขอจํากัด  ไมมีเง่ือนไข  ไมมีขอสงวนใด ๆ และเปนการใหความยินยอมเพ่ือประโยชนของ 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด  และใหถือวาการถายสําเนาเอกสารนี้ใชเปนหลักฐานในการใหความยินยอม 
ไดเชนเดียวกัน  
 ขาพเจาจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
 
          ลงช่ือ………………………………………..ผูใหความยินยอม  
      (………………………………………) 
 
    (ลงช่ือ)……………………………….พยาน   (ลงช่ือ)……………………………………พยาน 
 (………………………………)   (…………………………………..) 
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน  ณ  ที่จาย  เพื่อชําระหนี้สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 
 

                    ทําท่ี  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
143 ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000 

 

      วันท่ี…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
 

เรื่อง    ยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
 

เรียน   หัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใด 
 

 ขาพเจา………………..…………………………เลขประจําตัวประชาชน………………………………อายุ.....................ป 
ตําแหนง…………………………..……อัตราเงินเดือน…………………บาท  โรงเรียน/หนวยงาน………………………………….. 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี…….……….หมูท่ี…….………ตรอก/ซอย…………..……………….ถนน……………………………………. 
ตําบล……….……………….อําเภอ……………………….จังหวัด................................... โทรศัพท(บาน)…………………………… 
(มือถือ)....................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขทะเบียนท่ี……………..มีความ 
ประสงคใหสวนราชการตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เพือ่
ชําระหนี้ตามเจตนารมณ  และความประสงคของขาพเจา  และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ และมติ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวเปนหลักฐาน  ดังนี้ 
 ขอ  1.  ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  ท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนท่ี 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจงในแตละเดือน  และสงชําระหนี้  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นใดทุกประเภท  แลวแตกรณี   
ใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 ขอ  2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง  และไดรับบําเหน็จ  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินจาก 
เงินบําเหน็จท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  และสงเงินจํานวนนั้นให 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาจนเสร็จการ  โดยถือวาหนังสือฉบับนี้เปนหนังสือมอบอํานาจของขาพเจาดวย 
 ขอ  3.  การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  ไมวากรณีใด ๆ เม่ือไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี)   
ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ท้ังไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ  และ
ขาพเจาขอรับรองวาจะไมคัดคานหรือโตแยง  หรือฟองรองดําเนินคดี  หรืออางสิทธิเรียกรองใด ๆ เอากับสหกรณออมทรัพยครู- 
หนองคาย  จํากัด  และสวนราชการและเจาหนาท่ีผูจายเงินแตประการใดท้ังสิ้น 
 อนึ่ง  การหักเงินบําเหน็จ  ตามขอ  2  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเต็มจํานวนท่ีขาพเจาจะพึงไดรับจาก 
ทางราชการท้ังหมด  ในคราวเดียว  แตไมเกินจํานวนตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  ณ  วันท่ีจายเงินบําเหน็จนั้น 
 ขอ  4.  หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป และใหมีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปท่ีขาพเจาไดกูยืมเงินหรือ 
กอหนี้ประเภทตาง ๆ เชน เงินกูฉุกเฉิน กูหุน เงินกูสามัญ และเงินกูอื่น ๆ ตามระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไมวา 
รูปแบบใดรวมท้ังสําเนาภาพถายเอกสารนี้  หรือผานทางสื่ออีเลคทรอนิคสดวย  และขาพเจาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือ
บางสวน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เทานั้น 
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 อนึ่ง  ในการนําสงหนังสือยินยอมฉบับนี้  ขาพเจาขอมอบอํานาจใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เปนผูดําเนินการ 
แทนขาพเจาไดจนเสร็จการ 
 

หนังสือฉบับนี้ทําข้ึนในขณะท่ีขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี  และโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  และขาพเจาได 
ตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ท้ังหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณและความประสงคของขาพเจาทุกประการ  โดยตนฉบับ 
และหนังสือนี้สงใหสวนราชการท่ีขาพเจาสังกัด  และสําเนาคูฉบับใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไวเปนหลักฐานดวยแลว 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามเจตนารมณ  และความประสงคของขาพเจาดวย 
 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (………………………………………………) 
          ผูใหความยินยอม / ผูกู 
 
 
 ……………………………………….พยาน  ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)  (…………………………..……………..) 
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงิน  ณ  ที่จาย  เพื่อชําระหนี้สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 
 

                    ทําท่ี  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
143 ถนนประจักษ  ตําบลในเมือง   
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43000 

 

      วันท่ี…………..เดือน……………………………พ.ศ……..……… 
 

เรื่อง    ยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้  สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด 
 

เรียน   หัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจหักเงินเดือนหรือเงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใด 
 

 ขาพเจา………………..…………………………เลขประจําตัวประชาชน………………………………อายุ.....................ป 
ตําแหนง………………………………อัตราเงินเดือน…..……..………บาท  โรงเรียน/หนวยงาน…………………………………….. 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี…….……….หมูท่ี…….………ตรอก/ซอย…………..……………….ถนน……………………………………. 
ตําบล……….……………….อําเภอ……………………….จังหวัด................................... โทรศัพท(บาน)…………………………… 
(มือถือ)....................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เลขทะเบียนท่ี……………..มีความ 
ประสงคใหสวนราชการตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีหักเงินไดรายเดือนของขาพเจาหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เพื่อ
ชําระหนี้ตามเจตนารมณ  และความประสงคของขาพเจา  และตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ ขอบังคับ ระเบียบ และมติ 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวเปนหลักฐาน  ดังนี้ 
 ขอ  1.  ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญ  ท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนท่ี 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจงในแตละเดือน  และสงชําระหนี้  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นใดทุกประเภท  แลวแตกรณี   
ใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 ขอ  2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง  และไดรับบําเหน็จ  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินจาก 
เงินบําเหน็จท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  และสงเงินจํานวนนั้นให 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แทนขาพเจาจนเสร็จการ  โดยถือวาหนังสือฉบับนี้เปนหนังสือมอบอํานาจของขาพเจาดวย 
 ขอ  3.  การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบํานาญ  หรือเงินบําเหน็จ  ไมวากรณีใด ๆ เม่ือไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี)   
ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  กอนเปนอันดับแรก  ท้ังไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ  และ
ขาพเจาขอรับรองวาจะไมคัดคานหรือโตแยง  หรือฟองรองดําเนินคดี  หรืออางสิทธิเรียกรองใด ๆ เอากับสหกรณออมทรัพยครู- 
หนองคาย  จํากัด  และสวนราชการและเจาหนาท่ีผูจายเงินแตประการใดท้ังสิ้น 
 อนึ่ง  การหักเงินบําเหน็จ  ตามขอ  2  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเต็มจํานวนท่ีขาพเจาจะพึงไดรับจาก 
ทางราชการท้ังหมด  ในคราวเดียว  แตไมเกินจํานวนตามท่ีสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  แจง  ณ  วันท่ีจายเงินบําเหนจ็นั้น 
 ขอ  4.  หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป และใหมีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปท่ีขาพเจาไดกูยืมเงินหรือ 
กอหนี้ประเภทตาง ๆ เชน เงินกูฉุกเฉิน กูหุน เงินกูสามัญ และเงินกูอื่น ๆ ตามระเบียบของสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ไมวา 
รูปแบบใดรวมท้ังสําเนาภาพถายเอกสารนี้  หรือผานทางสื่ออีเลคทรอนิคสดวย  และขาพเจาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือ
บางสวน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เทานั้น 
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 อนึ่ง  ในการนําสงหนังสือยินยอมฉบับนี้  ขาพเจาขอมอบอํานาจใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  เปนผูดําเนินการ 
แทนขาพเจาไดจนเสร็จการ 
 

หนังสือฉบับนี้ทําข้ึนในขณะท่ีขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี  และโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  และขาพเจาได 
ตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ท้ังหมดแลว  ตรงตามเจตนารมณและความประสงคของขาพเจาทุกประการ  โดยตนฉบับ 
และหนังสือนี้สงใหสวนราชการท่ีขาพเจาสังกัด  และสําเนาคูฉบับใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด  ไวเปนหลักฐานดวยแลว 
 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดดําเนินการตามเจตนารมณ  และความประสงคของขาพเจาดวย 
 
 
 

           ขอแสดงความนับถือ 
 
 
      (………………………………………………) 
          ผูใหความยินยอม / ผูกู 
 
 
 ……………………………………….พยาน  ……………………..……………………พยาน 
 (………………………………………)  (…………………………..……………..) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกขอตกลงตอทายสัญญากูเงินสามัญสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด 

และใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญากูเลขที่ ..................../...................ลงวันที่...........เดือน.............พ.ศ.............. 
 
                      ชื่อผูกู    ................................................................................................................... 
                      ผูใหกู         สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย     จํากัด 

                 ขอ  1.  ผูกูยินยอมใหสหกรณหักเงินท่ีกูไดไปชําระเจาหนี้เดิม 
         ขอ  2.  ผูกูยินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ผูใหกู เรียกเอาเงินฌาปนกิจ 
สงเคราะหสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห เพ่ือชําระหนี้ตามสัญญากูนี้และชําระหนี้ทุกประเภทท่ีผูกูมีอยูตอ 
สหกรณออมทรัพยครูหนองคาย จํากัด ผูใหกูใหครบถวนกอนเปนอันดับแรก  ดังนี ้
  2.1  สมาคมฌาปกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูหนองคาย  จํากัด (ส.ส.ค.) 
  2.2  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย จํากัด (สสอค.)  
  2.3  สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  
         (สส.ชสอ.) 

           ขอ 3.    ตามสัญญากูดังกลาว  ผูกูไดจัดทําหลักประกันเงินกูเพ่ิมอีก คือ กรมธรรม 
บริษัท............................................... กรมธรรมเลขท่ี.............................ลงวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ.......... 
วงเงินประกัน...............................บาท(.......................................................)   มอบใหสหกรณออมทรัพยคร-ู 
หนองคาย  จํากัด  ผูใหกูเปนผูรับประโยชน   เพ่ือชําระหนี้ตามสัญญากูนี้ และชําระหนี้ทุกประเภทท่ีผูกูมีอยู 
จนครบถวนกอนเปนอันดับแรก 
                        จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนาพยาน 
 

                                                          ลงช่ือ  .............................................................. ผูกู 
                                                                   (................................................................) 

 

                                                          ลงช่ือ  ............................................................. คูสมรสผูกู/ผูใหความยินยอม 
                                                                   (................................................................) 
 

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

                                                          ลงช่ือ  ...............................................................พยาน / ผูบังคับบัญชาช้ันตน 
                                                                    (................................................................) 
                                                      ตําแหนง .................................................................   


