
 

 

 

 

 

 

   หลกัเกณฑ์ในการขอกู้เงนิสามัญ 

   สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จํากดั 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------     ---          

 

  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั ใหกู้้ได้ไม่เกนิ  2,500,000 บาท   
(  สมาชิกที�ยื�นคาํขอกูเ้งินสามญัและเงินสามญัเพื�อสวสัดิการ เมื�อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามลา้นบาทถว้น) ) 

กรณีปิดชําระหนี�สถาบันอื�น สหกรณ์ฯ เป็นผูด้าํเนินการชาํระหนี� ใหแ้ก่สถาบนัการเงินและจะนาํใบเสร็จรับเงินหรือใบชาํระหนี�มอบให ้แก่สมาชิก  

ส่วนเงินที�เหลือจากการกู ้ สหกรณ์ฯจะจ่ายใหก้บัสมาชิก โดยมีรายละเอียด ดงันี�  
1. กูไ้ม่เกิน      500,000.- บาท   สมาชิกคํ�าประกนั 2 คน  มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15  ของยอดเงินกู ้

2. กูเ้กินกวา่    500,000.- บาท  ไม่เกิน 1,200,000.-  บาท สมาชิกคํ�าประกนั 3 คน  มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15  ของยอดเงินกู ้

3. กูเ้กินกวา่ 1,200,000.- บาท  ไม่เกิน 1,600,000.-  บาท สมาชิกคํ�าประกนั 4 คน  มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15  ของยอดเงินกู ้

4. กูเ้กินกวา่ 1,600,000.- บาท  ไม่เกิน 2,000,000.- บาท สมาชิกคํ�าประกนั 5 คน  มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15   ของยอดเงินกู ้

5. กูเ้กินกวา่ 2,000,000.- บาท   ขึ�นไป สมาชิกคํ�าประกนั 6 คน มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ      15   ของยอดเงินกู ้

กรณีผู้กู้เป็น พนักงานราชการ พนักงานมหาวทิยาลยัและครูหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ( สามญั ,สามญัเพื�อสวสัดิการ,สามญัเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต  รวมกนัไดไ้ม่เกิน 500,000.-) 

6.  เป็นสมาชิก         6 เดือน – 1 ปี   กูไ้ดไ้มเ่กิน 100,000 บาท   สมาชิกคํ�าประกนั  2  คน+ผูร้ับอนุญาต   มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15   ของยอดเงินกู ้

7.     เป็นสมาชิกเกินกวา่  1 ปี – 2 ปี   กูไ้ดไ้มเ่กิน 200,000 บาท    สมาชิกคํ�าประกนั  2  คน+ผูร้ับอนุญาต   มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15   ของยอดเงินกู ้

8. เป็นสมาชิกเกินกวา่  2 ปี – 3 ปี   กูไ้ดไ้มเ่กิน 300,000 บาท   สมาชิกคํ�าประกนั  2  คน+ผูร้ับอนุญาต   มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15   ของยอดเงินกู ้

9.  เป็นสมาชิกเกินกวา่  3 ปี – 5 ปี   กูไ้ดไ้ม่เกิน 400,000 บาท    สมาชิกคํ�าประกนั  3  คน+ผูร้ับอนุญาต   มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15   ของยอดเงินกู ้

10.  เป็นสมาชิกเกินกวา่  5 ปีขึ�นไป   กูไ้ดไ้ม่เกิน 500,000 บาท    สมาชิกคํ�าประกนั  4  คน+ผูร้ับอนุญาต   มีหุน้ไมน่้อยกวา่ร้อยละ  15   ของยอดเงินกู ้

 อนึ�ง สาํหรับสมาชิกสงักดัโรงเรียนเอกชน ตอ้งมีผูร้ับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนลงนามคํ�าประกนัทุกสญัญาที�สมาชิกกู ้ส่วนพนกังานราชการและพนกังานมหาวิทยาลยั   

ตอ้งมีสมาชิกที�เป็นเจา้หนา้ที�ของรัฐ ดาํรงตาํแหน่งไม่ตํ�ากวา่ระดบัชาํนาญการหรือเทียบเท่าเป็นผูค้ ํ�าประกนั   กรณีกู้ตั�งแต่ 200,000 บาท  (สองแสนบาทถ้วน) อย่างน้อย 1 คน 

 

11.   กรณีกู้โดยใช้ทุนเรือนหุ้นคํ�าประกันเงนิกู้ กู้ได้ไม่เกนิ ร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุ้นที�มอียู่  และมีหนี�ไดเ้พียงสญัญาเดียว   

**หมายเหตุ    (หากมีหนี�สญัญาอื�นอยูต่อ้งกูร้วมสญัญา   -   หากมีหนี� เดิมเกินกวา่ร้อยละ90ของทุนเรือนหุน้ไม่สามารถกูไ้ด ้) 

        สมาชิกที�กูโ้ดยใชทุ้นเรือนหุน้คํ�าประกนั ใหก้รอกเอกสารเป็นทั�งผูกู้แ้ละผูค้ ํ�าประกนั  (มีหนี�รวมของสหกรณ์ไเกินร้อยละ 90 ของทนุเรอืนหุ้นที�มอียู่ขณะนั�น) 

12. ผูกู้ต้อ้งเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯติดต่อกนัไม่น้อยกว่า 1 เดอืนและเป็นสมาชิกสามญัสหกรณ์ออทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั ตามขอ้บงัคบัสหกรณ์ ขอ้ 32 โดยสมบูรณ์ 

13. จาํนวนงวดในการส่งชาํระหนี� สูงสุดไม่เกิน 150 งวด เวน้แต่ 

-  สมาชิกผูกู้เ้ป็นขา้ราชการที�มีอาย ุ75 ปี ขึ�นไป สามารถกูไ้ดไ้ม่เกินร้อยละ 90 ของทุนเรือนหุน้ที�มีอยูข่ณะนั�น 

-  ผูกู้ที้�เป็นขา้ราชการ ตอ้งส่งชาํระหนี� งวดสุดทา้ยใหค้รบก่อนอายุ 75 ปี 

-  ผูกู้ที้�เป็นสมาชิกโรงเรียนเอกชน และพนกังานของหน่วยงานรัฐ หรือพนกังานราชการ ตอ้งส่งชาํระหนี� งวดสุดทา้ยใหเ้สร็จสิ�นภายในอายุ 60 ปี แต่ไม่เกนิอายุสัญญาจ้าง    

และ ตอ้งตกลงยนิยอมชาํระหนี�จากเงินกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพเมื�อออกจากงาน 

14. หลกัเกณฑก์ารใหกู้เ้งินสามญัสาํหรับสมาชิกที�ใกลเ้กษียณอาย ุเริ�มตั�งแต่ อายุ 53 ปี(นับตามพ.ศ.เกดิ) ใช้เงนิเดือนบํานาญ(ประมาณการ)ในการคดิ 

15. สมาชิกที�กูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉินและเงินกูส้ามญัและเงินกูส้ามญัเพื�อสวสัดิการและเงินกูพ้ิเศษและสามญัเพื�อพฒันาคุณภาพชีวิต  รวมเงินกูทุ้กประเภท ซึ�งหลงัจากหกัเงินกูธ้นาคาร 

หรือสถาบนัการเงินอื�น ๆ และรายละเอียดการหกัเงินเดือนทุกรายการแลว้   ตอ้งมีเงินไดร้ายเดือนเหลอืไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที�กาํหนดไว้ (ร้อยละ 30  ของเงนิได้รายเดือน ) 

16. หากนาํเงินไดร้ายเดือนมาคิดคาํนวณตอ้งส่งให ้เสร็จสิ�นภายในอายุ 60 ปี (ก่อนเกษียณอายุราชการ)   และ  ไม่เกนิอายุสัญญาจ้าง     

17. การส่งเงินชาํระหนี�ผูกู้ต้อ้งส่งตอ่สหกรณ์โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนผูกู้เ้ท่านั�น  

18. สมาชิกที�กู้เงนิต้องส่งเงนิค่าหุ้นปกติในอตัราไม่ตํ�ากว่าร้อยละ  3  ของเงนิเดือน  

 ในกรณีที�คิดอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนแลว้มีเศษใหค้ิดเป็นจาํนวนเงินเตม็หนึ�งร้อยบาท 

19. หากผูกู้แ้ละผูค้ ํ�าประกนัเป็นสามีภรรยากนัไม่สามารถคํ�าประกนักนัได ้   และผูค้ ํ�าประกนัการกูห้ากเป็นสามีภรรยากนัคํ�าประกนับุคคลคนเดียวกนัไม่ได ้

20. สมาชิกคนหนึ�ง จะเป็นผูค้ ํ�าประกนัสาํหรับสญัญาเงินกูทุ้กสัญญา  รวมกนัได้ไม่เกนิ 5 สัญญา   -  ยกเวน้การคํ�าประกนัต่อเนื�องจากสัญญาเดิม(ทั�งนี�สามัญไม่เกนิ 5 สัญญา) 

21. ผูมี้สิทธิกู ้ตอ้งส่งคืนเงินกูทุ้กประเภทอยา่งนอ้ย 6  เดือน หรือ รับเงินกูไ้ม่นอ้ยกวา่ 50,000.- บาทหลงัหกัหนี� เก่าและค่าใชจ่้ายอื�นๆ 

 

 ส่งเอกสารเงินกู้ 

- ส่งเอกสารได้ไม่เกนิวันสิ�นเดือน ของแต่ละเดือน 

   เพื�อนาํเขา้เสนอที�ประชุมคณะกรรมการเดือนถดัไป  

 การจ่ายเงนิกู้ 
- หลงัจากผา่นการประชุมแลว้ได ้

   รับเงินไม่เกินวนัที� 15 (หลงัวนัประชุม) 

   นาํจ่ายเงินกูโ้อนผา่นบญัชีธนาคารกรุงไทย 

กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดไว้ว่า 

ปี 55 ต้องเหลอืเงนิรายได้ขั�นตํ�า  

30% ของเงินได้รายเดือน 

โปรดอ่านต่อหนา้ถดัไป 

เอกสารคําขอกู้มีอายไุม่เกิน 1 ปีนับจากวันที�พิมพิ� (ระบุในสัญญา) 
 

-สัญญาเงนิกู้ เมื�อลงยอดกู้แล้วไม่สามารถแก้ไขยอดกู้ได้ 

-หากต้องการแก้ไขยอดกู้ต้องทาํเอกสารสัญญาใหม่เท่านั�น 
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22. **สมาชิกผูกู้เ้งินตอ้งสมคัรเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  และทําประกนัชีวติหมู่ ตามระเบยีบว่าด้วยการให้กู้แก่สมาชิก พ.ศ.2562 

(ฉบับที� 2)   

23. การขาดส่งเงินงวดชาํระหนี�ของผูกู้ ้สมาชิกที�ขาดส่งชาํระหนี�หลายงวดติดต่อกนั ซึ�งทางสหกรณ์ไดท้าํหนงัสือแจง้ผูกู้แ้ละผูค้ ํ�าประกนัไปแลว้แต่ยงัไม่มาติดต่อสหกรณ์  

สหกรณ์จะงดการพจิารณาการกู้เงนิของผู้คํ�าประกนัของผู้กู้ที�ผดินัดชําระหนี�   จนกว่าการชําระหนี�จะดําเนินไปตามปกติ   

24. กรณีสมาชิกผิดนดัการชาํระหนี�   ติดต่อกนัเป็นเวลาถึง 2 เดือน หรือผิดนดัการส่งเงินชาํระหนี�  3 คราว หรือไม่ส่งเงินชาํระหนี�โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือน   

หมดสิทธิกูเ้งินภายใน 1 ปี นบัจากวนัที�ผิดนดัชาํระหนี�  

25. สมาชิกที�ผิดนดัชาํระหนี�งวดใดงวดหนึ�ง หมดสิทธิรับเงินเฉลี�ยคืน  –  ชาํระเงินล่าชา้ (หลงัสิ�นเดือน) เสียค่าปรับ 300 บาท 

26. สมาชิกที�มีหนี�ทั�งสหกรณ์และธนาคาร เมื�อไดรั้บเงินเกษียณอายกุ่อนกาํหนดและเงิน กบข.แลว้ไม่นาํมาชาํระหนี� ใหย้อดหนี�สหกรณ์ฯ ลดลง เพื�อให้เงินบาํนาญเหลือหกัชาํระหนี�   

แต่จะมาขอลดวงเงินส่งชาํระหนี�กบัสหกรณ์ฯ โดยการขอขยายงวดชาํระหนี�  ให้งดกู้  3 ปี เป็นอย่างน้อย 

27. ห้ามพมิพ์ /ใช้นํ�ายาลบคาํผดิ/ขูดลบข้อความ  -  หากมกีารขดีฆ่าแก้ไขข้อความผู้กู้และผู้คํ�าประกนัทุกคนต้องเซ็นชื�อกาํกบัทุกแห่ง  

28. เอกสารทุกอย่างต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ก่อนส่งให้เจ้าหน้าที�สหกรณ์ เพื�อความรวดเร็วในการให้บริการ 

เอกสารประกอบคาํขอกู้เงนิสามัญ  

กรุณาจัดเรียงเอกสารตามลําดับดังต่อไปนี�เพื�อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสารของท่าน 

1. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนัของผูกู้ ้  (ออกโดยสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา) 1 ฉบบั  

เซ็นตรั์บรองสาํเนาโดย - เจา้หนา้ที�การเงินของสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา   - หรือเจา้หนา้ที�การเงินของสถาบนัการศึกษาหรือผูบ้งัคบับญัชา  และประทบัตราหน่วยงาน 

กรณีสถาบันอุดมศึกษาหรือโรงเรียนเอกชน  สลิปเงินเดือนตอ้งมีเจา้หนา้ที�การเงินรับรองพร้อมตราของสถาบันประทับกํากบั 

2. หนงัสือรับรองตาํแหน่งและเงินเดือน 

3. หากสมาชิกเป็นพนกังานราชการตอ้งแนบเอกสารหนงัสือสญัญาจา้ง   /  หากผูกู้เ้ป็นสมาชิกโรงเรียนเอกชน แนบเอกสารหนงัสือผูรั้บอนุญาตและสัญญาจา้ง 

4. สาํเนาหนา้แรกสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย  - เจา้ของบญัชีเซ็นต์สาํเนาถกูตอ้ง 

5. กรอกแบบฟอร์มใบประกนัชีวติที�แนบท้ายคาํขอกู้และแนบสําเนาบัตรประชาชน   - กรณผู้ีกู้ที�ยังไม่ได้ทาํประกนัชีวิตให้กรอก 

6. ผูกู้ ้และ คู่สมรส(ถา้มี) ตอ้งเตรียมเอกสารดงัต่อไปนี�  อยา่งละ 1 ฉบบั 

- สาํเนาบตัรประชาชน  หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ  รับรองสาํเนาโดยเจา้ของบตัรประชาชนเท่านั�นหา้มบุคคลอื�นรับรองสาํเนาแทน 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  รับรองสาํเนาโดยเจา้ของบตัรเท่านั�นหา้มบุคคลอื�นรับรองสาํเนาแทน 

- กรณีสมรส สาํเนาทะเบียนสมรส(ถ่ายหนา้หลงั)  หรือ  กรณีหย่า สาํเนาใบหยา่  หรือ   กรณีเสียชีวิต  สาํเนาใบมรณะบตัรคู่สมรสและสาํเนาทะเบียนสมรส 

- ใบเปลี�ยนชื�อ – สกุล  (ถา้มีการเปลี�ยนชื�อ-สกุล) 

-  สาํเนาใบเปลี�ยนคาํนาํหนา้นาม   (ถา้มีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้นาม) 

7. ผูค้ ํ�าประกนั และ คู่สมรส (ถา้มี) อย่างละ 1 ฉบบั ดงันี�  

    -      สาํเนาบตัรประชาชน  หรือ สาํเนาบตัรขา้ราชการ  รับรองสาํเนาโดยเจา้ของบตัรประชาชนเทา่นั�นห้ามบคุคลอื�นรับรองสาํเนาแทน 

- สาํเนาทะเบยีนบา้น  รับรองสาํเนาโดยเจา้ของบตัรเท่านั�นหา้มบุคคลอื�นรับรองสาํเนาแทน 

- กรณีสมรส สาํเนาทะเบียนสมรส(ถ่ายหนา้หลงั)  หรือ  กรณีหย่า สาํเนาใบหยา่  หรือ   กรณีเสียชีวิต  สาํเนาใบมรณะบตัรคู่สมรสและสาํเนาทะเบียนสมรส 

- สาํเนาทะเบยีนสมรส(ถ่ายหนา้หลงั)  หรือ สาํเนาใบหยา่ หรือ สาํเนาใบมรณะบตัรคู่สมรสและสาํเนาทะเบียนสมรส 

- ใบเปลี�ยนชื�อ – สกุล (ถา้มีการเปลี�ยนชื�อ-สกุล) 

- สาํเนาใบเปลี�ยนคาํนาํหนา้นาม   (ถา้มีการเปลี�ยนคาํนาํหนา้นาม) 
 

คําเตือน  “กรุณาส่งเอกสารประกอบการกู้,การคํ�าประกนัและกรอกเอกสารให้ครบถ้วน  

เอกสารทกุฉบบัต้องลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องด้วยตนเอง (ด้วยหมึกสีนํ�าเงิน) และตรวจสอบลายมือชื�อว่าลงนามรับรองถูกต้องเหมือนกันทุกจุด 
********************************************************************** 

 ***สอบถามข้อมูลได้ที�ฝ่ายสินเชื�อ  โทรศัพท์หมายเลข 0 - 2581-6371 , 0 – 2978 - 0480-1 ,  (ต่อ 104 , 105 , 106) 

                                                    โทรศัพท์มือถอื 083-443-8811  ,  083 – 443-8822  ,  084-139-8855,   

                                                    โทรสาร 0-2581-2808***คาํนวณสิทธิ� กูผ้า่น Mail :    pathum-tsc@hotmail.com  ค จดัพมิพค์รั� งที� 1/2564 วนัที�  1 มกราคม 2564 



หุ้น ส่ง หุ้น ส่ง หุ้น ส่ง

(15%ของยอดกู้) ต้น+ดอกเบี�ย (15%ของยอดกู้) ต้น+ดอกเบี�ย (15%ของยอดกู้) ต้น+ดอกเบี�ย

60,000             9,000              700                 510,000           76,500             5,200              960,000           144,000           9,700              
70,000             10,500             800                 520,000           78,000             5,300              970,000           145,500           9,800              
80,000             12,000             900                 530,000           79,500             5,400              980,000           147,000           9,900              
90,000             13,500             1,000              540,000           81,000             5,500              990,000           148,500           10,000             

100,000           15,000             1,100              550,000           82,500             5,600              1,000,000        150,000           10,100             
110,000           16,500             1,200              560,000           84,000             5,700              1,010,000        151,500           10,200             
120,000           18,000             1,300              570,000           85,500             5,800              1,020,000        153,000           10,300             
130,000           19,500             1,400              580,000           87,000             5,900              1,030,000        154,500           10,400             
140,000           21,000             1,500              590,000           88,500             6,000              1,040,000        156,000           10,500             
150,000           22,500             1,600              600,000           90,000             6,100              1,050,000        157,500           10,600             
160,000           24,000             1,700              610,000           91,500             6,200              1,060,000        159,000           10,700             
170,000           25,500             1,800              620,000           93,000             6,300              1,070,000        160,500           10,800             
180,000           27,000             1,900              630,000           94,500             6,400              1,080,000        162,000           10,900             
190,000           28,500             2,000              640,000           96,000             6,500              1,090,000        163,500           11,000             
200,000           30,000             2,100              650,000           97,500             6,600              1,100,000        165,000           11,100             
210,000           31,500             2,200              660,000           99,000             6,700              1,110,000        166,500           11,200             
220,000           33,000             2,300              670,000           100,500           6,800              1,120,000        168,000           11,300             
230,000           34,500             2,400              680,000           102,000           6,900              1,130,000        169,500           11,400             
240,000           36,000             2,500              690,000           103,500           7,000              1,140,000        171,000           11,500             
250,000           37,500             2,600              700,000           105,000           7,100              1,150,000        172,500           11,600             
260,000           39,000             2,700              710,000           106,500           7,200              1,160,000        174,000           11,700             
270,000           40,500             2,800              720,000           108,000           7,300              1,170,000        175,500           11,800             
280,000           42,000             2,900              730,000           109,500           7,400              1,180,000        177,000           11,900             
290,000           43,500             3,000              740,000           111,000           7,500              1,190,000        178,500           12,000             
300,000           45,000             3,100              750,000           112,500           7,600              1,200,000        180,000           12,100             
310,000           46,500             3,200              760,000           114,000           7,700              1,210,000        181,500           12,200             
320,000           48,000             3,300              770,000           115,500           7,800              1,220,000        183,000           12,300             
330,000           49,500             3,400              780,000           117,000           7,900              1,230,000        184,500           12,400             
340,000           51,000             3,500              790,000           118,500           8,000              1,240,000        186,000           12,500             
350,000           52,500             3,600              800,000           120,000           8,100              1,250,000        187,500           12,600             
360,000           54,000             3,700              810,000           121,500           8,200              1,260,000        189,000           12,700             
370,000           55,500             3,800              820,000           123,000           8,300              1,270,000        190,500           12,800             
380,000           57,000             3,900              830,000           124,500           8,400              1,280,000        192,000           12,900             
390,000           58,500             4,000              840,000           126,000           8,500              1,290,000        193,500           13,000             
400,000           60,000             4,100              850,000           127,500           8,600              1,300,000        195,000           13,100             
410,000           61,500             4,200              860,000           129,000           8,700              1,310,000        196,500           13,200             
420,000           63,000             4,300              870,000           130,500           8,800              1,320,000        198,000           13,300             
430,000           64,500             4,400              880,000           132,000           8,900              1,330,000        199,500           13,400             
440,000           66,000             4,500              890,000           133,500           9,000              1,340,000        201,000           13,500             
450,000           67,500             4,600              900,000           135,000           9,100              1,350,000        202,500           13,600             
460,000           69,000             4,700              910,000           136,500           9,200              1,360,000        204,000           13,700             
470,000           70,500             4,800              920,000           138,000           9,300              1,370,000        205,500           13,800             
480,000           72,000             4,900              930,000           139,500           9,400              1,380,000        207,000           13,900             
490,000           73,500             5,000              940,000           141,000           9,500              1,390,000        208,500           14,000             
500,000           75,000             5,100              950,000           142,500           9,600              1,400,000        210,000           14,100             

วงเงินกู้วงเงินกู้วงเงินกู้

เงินกู้สามัญ

ตารางการชาํระหนี� เงินกูส้ามญั (ส่งแบบธนาคาร)  150  งวด  อตัราดอกเบี�ย 7.00 % ต่อปี

084
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หุ้น ส่ง หุ้น ส่ง หุ้น ส่ง

(15%ของยอดกู)้ ต้น+ดอกเบี�ย (15%ของยอดกู)้ ต้น+ดอกเบี�ย (15%ของยอดกู)้ ต้น+ดอกเบี�ย

1,410,000        211,500           14,200             1,810,000        271,500           18,200             2,210,000        331,500           22,200             

1,420,000        213,000           14,300             1,820,000        273,000           18,300             2,220,000        333,000           22,300             

1,430,000        214,500           14,400             1,830,000        274,500           18,400             2,230,000        334,500           22,400             
1,440,000        216,000           14,500             1,840,000        276,000           18,500             2,240,000        336,000           22,500             

1,450,000        217,500           14,600             1,850,000        277,500           18,600             2,250,000        337,500           22,600             

1,460,000        219,000           14,700             1,860,000        279,000           18,700             2,260,000        339,000           22,700             
1,470,000        220,500           14,800             1,870,000        280,500           18,800             2,270,000        340,500           22,800             

1,480,000        222,000           14,900             1,880,000        282,000           18,900             2,280,000        342,000           22,900             

1,490,000        223,500           15,000             1,890,000        283,500           19,000             2,290,000        343,500           23,000             

1,500,000        225,000           15,100             1,900,000        285,000           19,100             2,300,000        345,000           23,100             
1,510,000        226,500           15,200             1,910,000        286,500           19,200             2,310,000        346,500           23,200             

1,520,000        228,000           15,300             1,920,000        288,000           19,300             2,320,000        348,000           23,300             

1,530,000        229,500           15,400             1,930,000        289,500           19,400             2,330,000        349,500           23,400             
1,540,000        231,000           15,500             1,940,000        291,000           19,500             2,340,000        351,000           23,500             

1,550,000        232,500           15,600             1,950,000        292,500           19,600             2,350,000        352,500           23,600             

1,560,000        234,000           15,700             1,960,000        294,000           19,700             2,360,000        354,000           23,700             
1,570,000        235,500           15,800             1,970,000        295,500           19,800             2,370,000        355,500           23,800             

1,580,000        237,000           15,900             1,980,000        297,000           19,900             2,380,000        357,000           23,900             

1,590,000        238,500           16,000             1,990,000        298,500           20,000             2,390,000        358,500           24,000             

1,600,000        240,000           16,100             2,000,000        300,000           20,100             2,400,000        360,000           24,100             
1,610,000        241,500           16,200             2,010,000        301,500           20,200             2,410,000        361,500           24,200             

1,620,000        243,000           16,300             2,020,000        303,000           20,300             2,420,000        363,000           24,300             

1,630,000        244,500           16,400             2,030,000        304,500           20,400             2,430,000        364,500           24,400             
1,640,000        246,000           16,500             2,040,000        306,000           20,500             2,440,000        366,000           24,500             

1,650,000        247,500           16,600             2,050,000        307,500           20,600             2,450,000        367,500           24,600             

1,660,000        249,000           16,700             2,060,000        309,000           20,700             2,460,000        369,000           24,700             

1,670,000        250,500           16,800             2,070,000        310,500           20,800             2,470,000        370,500           24,800             
1,680,000        252,000           16,900             2,080,000        312,000           20,900             2,480,000        372,000           24,900             

1,690,000        253,500           17,000             2,090,000        313,500           21,000             2,490,000        373,500           25,000             

1,700,000        255,000           17,100             2,100,000        315,000           21,100             2,500,000        375,000           25,100             
1,710,000        256,500           17,200             2,110,000        316,500           21,200             

1,720,000        258,000           17,300             2,120,000        318,000           21,300             

1,730,000        259,500           17,400             2,130,000        319,500           21,400             
1,740,000        261,000           17,500             2,140,000        321,000           21,500             

1,750,000        262,500           17,600             2,150,000        322,500           21,600             

1,760,000        264,000           17,700             2,160,000        324,000           21,700             

1,770,000        265,500           17,800             2,170,000        325,500           21,800             
1,780,000        267,000           17,900             2,180,000        327,000           21,900             

1,790,000        268,500           18,000             2,190,000        328,500           22,000             

1,800,000        270,000           18,100             2,200,000        330,000           22,100             

วงเงินกู้วงเงินกู้วงเงินกู้

เงินกู้สามัญ

ตารางการชาํระหนี� เงินกูส้ามญั (ส่งแบบธนาคาร)  150  งวด  อตัราดอกเบี�ย 7.00 % ต่อปี 

 

 
 



       

  

 

 
 

คําขอกู้เงนิสามัญ 
 

 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี  จํากัด 
  

ขา้พเจา้………………………………………………………….…..……….สมาชิกเลขทะเบียนที�…………..……..……อาย…ุ…..……...ปี 

ที�อยูต่ามทะเบียนบา้น ………………………………………………………………………………………….…………………รหสัไปรษณีย…์….… 

ที�อยูปั่จจุบนั       ……………………………………………….....……….……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์..….. 

 ตามทะเบียนบา้น             

ขณะนี�ขา้พเจา้รับราชการหรือทาํงานประจาํเป็น   

  ขา้ราชการ    ขา้ราชการบาํนาญ    ลูกจา้งประจาํ      ครูผูช่้วย  พนกังานราชการ     พนกังานมหาวทิยาลยั       ครูโรงเรียนเอกชน     

เริ�มปฎิบติังานตั�งแต่ปี พ.ศ...............................        ปัจจุบนัอายกุารทาํงาน ...........................ปี         เกษียณอายงุานปี พ.ศ.............................................. 

ตาํแหน่งปัจจุบนั...........................................  ระดบั.......................  ปัจจุบนัสงักดัหรือโรงเรียน .………..………………………………...…….………   

อาํเภอ…………………………………..……จงัหวดั........................................................... มีเงินไดร้ายเดือน(ขั�นเงินเดือน)……..….……..………บาท  

เบอร์โทรศพัทที์�ติดต่อได…้…..……………………………………………….…… 
 

สถานภาพสมรส โสด   สมรส-จดทะเบียน หยา่ร้าง คูส่มรสเสียชีวติ     อื�นๆ......................... 

1. ชื�อคู่สมรส ..............................................................................   อาย ุ...........ปี. อาชีพ..................................... รายได.้....................บาท / เดือน 

สถานที�ทาํงาน............................................................................     ที�อยูต่ามทะเบยีนบา้น .……...….   หมู่ที�….....…..  ถนน/ซอย…..……………..……..      

ตาํบล/แขวง……………………....…..….. อาํเภอ/เขต…………………..…….……….. จงัหวดั….......……….…..……..……  รหสัไปรษณีย…์…….… 

เบอร์โทรศพัทท์ี�ติดต่อได.้............................................................................. 

บุคคลในครอบครัว 
ลาํดับ

ที� 
ชื�อ - สกุล อายุ 

ความ

เกี�ยวข้อง 
อาชีพ สถานประกอบการ รายได้ 

       

       

       

       

       

       
 

ข้าพเจ้าผู้กู้ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 

 

(ลงชื�อ)………………………………………………….. ผูข้อกู ้

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

 

หนังสือสัญญาเงนิกู้ เลขที�……….………...……….

สัญญาเงนิกู้ลงวนัที�……….…………………….. 

ทะเบียนสมาชิกเลขที� ……….…--……………… 

 

รับเรื�องวนัที�……………………เวลา...................น. 

หนี�  ส……………….... หุ้น ส….…………. 

หนี�  สว…………..……  หุ้น สว…………… 

หนี�  พ…………............ หุน้ พ….…………. 

หนี�  ฉ.…………………หนี�  สร…………... 

หนี�รวม……………….. หุ้นรวม….…..…... 

เพิ�มหุน้…………………………………. 

สําหรับเจ้าหน้าที�กรอก 

  เขียนที�……………………………….……… 

 วนัที�……………………………..………...... 

สําหรับเจ้าหน้าที�กรอก 

(โปรดพลิก) 

ใบคาํขอกู ้ 1/3 ค จดัพมิพค์รั�งที� 1/2564 วนัที�  1  มกราคม 2564   

เลขคาํขอ…………….  เลขสัญญา…..….…… 



 

ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้เงนิจํานวน…….…….…...บาท(…………………..……….....……...….………..) 
โดยจะนาํไปใชเ้พื�อการดงัต่อไปนี�  (ชี�แจงเหตุผลแห่งการขอกูเ้งิน) ..………………………………………………..……...…… 

ข้อ 2 นอกจากเงินหุ้นที�ขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัตามระเบียบสหกรณ์  ดงันี�  
 

คาํเสนอบุคคลคํ�าประกนั 
 

ลําดับ 

ที� 
ชื�อ - สกุล 

ทะเบียน 

สมาชิก 
ตําแหน่ง โรงเรียน หน่วยอาํเภอ เงินเดือน 

ลายมือชื�อ 

ผู้คํ�าประกนั 

1 
 

       

2 
 

       

3 
 

       

4 
 

       

5 
 

       

6 
 

       

 

 (เฉพาะในกรณีที�ผูข้อกูแ้ละผูค้ ํ�าประกนัเงินกู ้  มีคู่สมรส)ในการกูเ้งินสามญัตามคาํขอกูนี้�   ขา้พเจา้ผูกู้ ้ผูค้ ํ�าประกนั ไดรั้บคาํยินยอมของคู่สมรสพร้อมที�

จะทาํคาํยินยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน ในทา้ยหนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญัและหนงัสือสญัญาคํ�าประกนัเงินกูส้ามญั 
 

ข้อ 3 ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูส้ามญั ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน  พร้อมดอกเบี�ยในอตัราสูงสุดไม่เกนิร้อยละสิบห้าต่อปี   

 เป็น  รายเดือนเท่าๆกนัทุกเดือน  (แบบธนาคาร-ตามตาราง)   งวดละ……………...…บาท จาํนวน…….……….งวด 
 

ข้อ 4 ในการรับเงินกูส้ามญัครั�งนี�   ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั และหนงัสือสัญญาคํ�าประกนัเงินกูส้ามญั  ใหไ้วต่้อ

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี  จาํกดั  ตามแบบที�สหกรณ์กาํหนด 
 

(ลงชื�อ)………………………………………………….. ผูข้อกู ้

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

คาํรับรองของผู้บังคบับัญชา 
          วนัที�…………………….…………..….. 

ขา้พเจา้.................................................................................. ตาํแหน่ง ............................................. สังกดั/......................................................... 

ขอรับรองวา่  1.  คาํเสนอขอกูข้องผูกู้ ้นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................. เป็นความจริง 

       2.  ในเวลานี�ผูกู้ไ้ม่มีพฤติการณ์  ซึ�งอาจถกูออกจากราชการ หรือยา้ยไปต่างจงัหวดั 

  

 (ลงชื�อ)………………………………….………………… 

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

                                                                     

      

(โปรดพลิก) 

ใบคาํขอกู ้ 2/3 

ประทบัตราหน่วยงาน 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

รายการต่อไปนี�เจ้าหน้าที�สหกรณ์กรอกเอง 

เงินเดือน 
30%ของ 

เงินเดือน 

หกักู ้

ธนาคารอื�น 
หกัอื�นๆ 

หกัส่ง 
หกัส่งหนี� เก่า 

ประเภทอื�น/เดือน 

หกัส่งหนี�  

สญัญาใหม่/เดือน 

เงินเดือน 

คงเหลือ 
ค่าหุน้ 

เดิม 

      ส    

      สว    

      พ    

      เงนิฝาก    

      อื�นๆ    

 
     

     
 

 

 

หมายเหตุ (1) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�  หรือ ขาดส่งคา่หุน้รายเดือนหรือไม่   เคย      ไม่เคย 

 (2) ผูกู้ ้หรือ ผูค้ ํ�าประกนั อยูใ่นสถานะหนี�ที�ไมส่ามารถเรียกเก็บไดห้รือไม ่   ใช่       ไม่ใช่ 

 (3) ปัจจุบนัมีสถานภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯครูอื�นหรือไม ่     ไม่เป็น        เป็น…………….……..…….………. 

 (4) เคยมีประวติัชาํระเงินเองที�สหกรณ์วนัที�    ……………………………………….………..……………….………..……….……. 

 (5) มีประวติัการกูเ้งินครั� งสุดทา้ยวนัที�    …………………………...……………………………..………………….…..………….. 

          ………………………………………….………..………………………..…..…………... 

         ……………………………………..…..…………………………..……..…..………….... 

          …..........................................................……………..…………………..…..…………….. 

  (6) มีประวติัขอผอ่นผนัเวลาการส่งเงินงวดชาํระหนี�  ตั�งแตว่นัที�……………………..…………..จาํนวน………………เดือน 

     ตั�งแตว่นัที�……….…….…………….…….จาํนวน………………เดือน 

                (7) ขอ้ชี�แจงอื�นๆ  ………………………………………………………………………………………….…………………............  

    …………………………………………………………………………………………….………………..…………….……….. 
        

 

(ลงชื�อ)………………………….……………………….เจา้หนา้ที�ผูต้รวจ 

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

 

(ลงชื�อ)………………………………….……………….ผูต้รวจสัญญาและสญัญาคํ�าประกนั 

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

 

 ประกนัชีวิต .................................. 

 ตรวจ ลล. 

 จาํนวน ................. รายการ 

       - ปิดหนี�ธนาคาร............................... 

          จาํนวนเงิน.............................บาท 

       -ปิดหนี�ธนาคาร............................... 

          จาํนวนเงิน.............................บาท 

 ปิดหนี�สัญญาอื�นของสหกรณ์ 

      สวสัดิการ 

      พิเศษฯ 

 บนัทึกคาํขอกู ้

ยอดกู.้....................................บาท   ส่งงวดละ..................................บาท        จาํนวน......................งวด                อาย.ุ..............................ปี    

  จาํนวนสิทธิ� การกูเ้งินทุนเรือนหุน้คํ�าประกนั =                           X  90 %  =                               บุคคลคํ�าประกนั..................คน    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

บันทึกรับรองสถานภาพการเป็นสมาชิกโอนย้ายสหกรณ์ 
 

 ตามที�ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / (..............)   .................................................................................................. ผู้กู้   สมาชิก

เลขที�.............................  ไดย้ื�นขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั   

 ขา้พเจา้ไดท้าํบนัทึกรับรองขอ้มลูสถานภาพการเป็นสมาชิก ดงันี�  

 ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกโอนยา้ยจากหน่วยงานนอกเขตพื�นที�จงัหวดัปทุมธานี หรือ สหกรณ์ฯอื�น 

 เป็นสมาชิกโอนยา้ยหน่วยงานนอกเขตพื�นที�จงัหวดัปทุมธานี จากจงัหวดั................................................... 

(   )  ปัจจุบนัไม่มีสถานภาพเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯอื�น 

(   )  ปัจจุบนัมีสถานภาพเป็นสมาชิกโอนยา้ยมาจากสหกรณ์...................................................................... 

- มีทุนเรือนหุน้  ...............................บาท 

- มีภาระหนี�   ...............................บาท 

- ภาระคํ�าประกนั ...............................ราย 

ทั�งนี� เมื�อไดรั้บอนุมติัการกูเ้งินแลว้ขา้พเจา้ยนิยอมใหน้าํยอดเงินกูที้�พึงจะไดรั้บจากการกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์

ครูปทุมธานี จาํกดั เพื�อโอนสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
 

หากปรากฏวา่ขา้พเจา้ไดรั้บอนุมติัเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯแลว้ และต่อมาภายหลงัตรวจสอบพบวา่เป็นสมาชิกโอนยา้ยมาจากสหกรณ์

อื�น  มีผลระงบัเงินกูทุ้กประเภทของขา้พเจา้ที�จะเกิดขึ�นจนกวา่จะทาํการโอนยา้ยสหกรณ์เป็นที�เรียบร้อยแลว้ 
 

  ขา้พเจา้ขอรับรองขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการ  จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 

 

ลงชื�อ..........................................................ผูกู้ ้

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

 

 คาํรับรองของผู้บังคบับัญชา 
ขอรับรองวา่ตามที� นาย / นาง / นางสาว / (...............)   .................................................................................................. ผู้กู้   ไดย้ื�นขอ

กูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดันั�น 

ไมไ่ดเ้ป็นสมาชิกโอนยา้ยจากหน่วยงานนอกเขตพื�นที�จงัหวดัปทุมธานี หรือ สหกรณ์ฯอื�น 

เป็นสมาชิกโอนยา้ยหน่วยงานนอกเขตพื�นที�จงัหวดัปทุมธานี จากจงัหวดั.....................................................  

ขอรับรองที�ผูข้อกูแ้สดงเป็นความจริงทุกประการ 

 
 

ลงชื�อ..........................................................ผูบ้งัคบับญัชา 

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

 

ประทบัตราหน่วยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

หนังสือรับรองการเป็นหนี�สถาบันการเงนิอื�น 
                 วนัที�..............เดือน.........................พ.ศ……….. 

        เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จํากัด 

 

  ขา้พเจา้  .................................................................................................................................อาย.ุ.................ปี                        

สมาชิกเลขทะเบียน.......................................โรงเรียน/สังกดั........................................................................................ 

 ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ในปัจจุบนัขา้พเจา้        มหีนี�สถาบนัการเงินอื�น-ทั�งที�ชําระผ่านเงินเดอืนและไม่ได้ชําระผ่านเงนิเดือน 

                                                                      ไม่มีหนี�สถาบันการเงินอื�น 

 

กรณีมีหนี�สถาบนัการเงินอื�น –ขา้พเจา้มีหนี�สถาบนัการเงินอื�น และส่งชาํระรายงวดดงันี�  

สหกรณ์อื�น ..............................................................  ส่งชาํระตามสัญญางวดละ......................บาท 

ธนาคารออมสิน (รวมทุกสัญญา)                               ส่งชาํระตามสัญญางวดละ.......................บาท 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) (รวมทุกสัญญา)     ส่งชาํระตามสัญญางวดละ.......................บาท 

ธนาคารอาคารสงเคราะห์  (รวมทุกสัญญา)                ส่งชาํระตามสัญญางวดละ.......................บาท 

ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร           ส่งชาํระตามสัญญางวดละ......................บาท 

ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) กยศ./กรอ.              ส่งชาํระตามสัญญางวดละ......................บาท 

อื�น.............................................................................  ส่งชาํระตามสัญญางวดละ......................บาท 
                                                     

                                                     รวมส่งชําระทั�งหมดงวดละ.......................บาท 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าขอ้ความขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 

 

จึงเรียนมาเพื�อทราบและโปรดดาํเนินการ 

 

 

(ลงชื�อ)  .............................................................. ผูกู้ ้

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

 หมายเหตุ  :  หากปรากฎภายหลงัวา่ขอ้มูลไมต่รงกบัที�ใหไ้วด้งัขา้งตน้ และเกิดปัญหากบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  

 ไม่วา่กรณีใด สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทมุธานี จาํกดั  จะดาํเนินการดงันี�  

  1.งดการใหกู้เ้ป็นเวลา 1 ปี  หรือ 

  2.ดาํเนินการตามขอ้บงัคบั ขอ้ 42 การใหอ้อกจากสหกรณ์ สมาชิกอาจถูกใหอ้อกจากสหกรณ์เพราะเหตุอยา่งหนึ�งอยา่งใด   

 ดงัต่อไปนี�  

   (6) ไม่ใหข้อ้ความจริงเกี�ยวกบัหนี� สินของตนแก่สหกรณ์เมื�อสมคัรเขา้เป็นสมาชิก หรือเมื�อจะก่อความผกูผนั 

 ในหนี� สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้หรือ ผูค้ ํ�าประกนั หรือเมื�อมีความผกูผนัในหนี�สินต่อสหกรณ์อยูแ่ลว้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

หนังสือยนิยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี�กบัธนาคารออมสิน 
 

เรียน ผู้จดัการธนาคารออมสิน สาขา ................................  

  
 ขา้พเจา้...........................................................................................    อายุ ............... ปี  ตาํแหน่ง..................................... สังกดั

................................................. เลขบตัรประจาํตวัประชาชน ................................................ โทรศพัท.์.......................................มีความ

ประสงค์ขอกูสิ้นเชื�อกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั ในการครั� งนี�ขา้พเจา้ยินยอมให้ธนาคารออมสิน ตรวจสอบและ/หรือเปิดเผย

ขอ้มูลของขา้พเจ้า ทั�งที�เป็นขอ้มูลส่วนตวัและ/หรือขอ้มูลเกี�ยวกับสินเชื�อที�ขา้พเจ้ามีอยู่กบัธนาคารออมสินให้กบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รู

ปทุมธานี จาํกดั ซึ� งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว จะตอ้งเป็นไปเพื�อการให้สินเชื�อเท่านั�น โดยขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนความ

ยนิยอมที�ให้ไวแ้ต่อยา่งใด จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี�ดว้ย 

 
(ลงชื�อ) ....................................…………........................  ผูใ้หค้วามยนิยอม 

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

                     

  (ลงชื�อ).........…..............….....……..................พยาน          (ลงชื�อ).................…….….....……..................พยาน 

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

หมายเหตุ    ผูใ้หค้วามยนิยอมตอ้งติดต่อธนาคารออมสินดว้ยตนเอง โดยแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนพร้อมรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทมุธานี จํากัด  

 ธนาคารออมสินสาขา/ สาํนกั........................................................................................ไดต้รวจสอบขอ้มลูภาระหนี�ของ 

(นาย / นาง / นางสาว /........................)......................................................................................................................  ขอเรียนวา่ 

 (    )  ไม่มีภาระหนี�สินต่อธนาคารออมสิน 

 (    )  มีภาระหนี�  ข้อมูล ณ วันที� ......................................  

 - ยอดหนี�คงเหลือ............................บาท เงินงวดที�ต้องผ่อนชําระรวมต่อเดอืน...................... บาท มรีายละเอยีดดังนี� 

  1. สินเชื�อ...................................................................  ยอดหนี�คงเหลือ.............................................บาท   ผ่อนชาํระ...........................บาท/เดือน 

  2. สินเชื�อ...................................................................  ยอดหนี�คงเหลือ.............................................บาท   ผ่อนชาํระ...........................บาท/เดือน 

  3. สินเชื�อ...................................................................  ยอดหนี�คงเหลือ.............................................บาท   ผ่อนชาํระ...........................บาท/เดือน 

  4. สินเชื�อ...................................................................  ยอดหนี�คงเหลือ.............................................บาท   ผ่อนชาํระ...........................บาท/เดือน 

  5. สินเชื�อ...................................................................  ยอดหนี�คงเหลือ.............................................บาท   ผ่อนชาํระ...........................บาท/เดือน 

 - ภาระหนี�ดังกล่าว มีสถานะบญัชี   ปกติ        

    ปรับโครงสร้าง/พกัชาํระหนี� /อื�นๆ............................................................................... 

   สินเชื�อ.......................................................................................................................... 

   เดิมตามสญัญาส่งชาํระ……..………บาท/เดือน ปรับการส่งเป็น................... บาท/เดือน  

        ระยะเวลาการปรับโครงสร้าง  ตั�งแต.่.……….........................ถึง.................................... 

   
(ลงชื�อ)  ....................................…………........................ 
        (....................................…………........................) 
ธนาคารออมสินสาขา/ สาํนกั.............................................. 

   ….... /….... /….... 

เอกสารแนบคาํขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ฯ 

 
 

-  ประทับตราธนาคาร - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
หนังสือประกอบการพจิารณาคําขอกู้เงินสามญั 

 

  ขา้พเจา้  ........................................................................................................................................ ผูข้อกูเ้งิน                         

ตามคาํขอกูล้งวนัที�  .............. เดือน  ................................. พ.ศ.   ..................  มีรายรับและรายจ่ายประจาํเดือนดงันี�  

  1.   เงินเดือน  .................................. บาท 

  2.   รายไดอื้�นๆ .................................. บาท 

   รวมรายรับ                                   .................................. บาท 

 

3. ส่งเงินกูธ้นาคาร   3.1ธนาคารออมสิน                                                       .................................. บาท 

         3.2ธนาคารเพื�อการการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  .................................. บาท 

  3.3ธนาคารกรุงไทย (กยศ. / กรอ.)                                .................................. บาท    

  3.4ธนาคารกรุงไทย .................................. บาท    

     3.5ธนาคารอาคารสงเคราะห์                                        .................................. บาท    

     3.6ธนาคารอื�นๆ                                                           ................................. บาท 

4. อื�นๆ ประมาณเดือนละ    .................................. บาท 

5. ส่งสหกรณ์สัญญาเดิม   (หุ้น +  สวสัดิการ  + พิเศษ)  .................................. บาท 

   รวมรายจ่าย                                 .................................. บาท 

     คงเหลอืเงินชําระหนี�และหุ้นต่อสหกรณ์ฯ เดอืนละ    .................................. บาท 

 

(ลงชื�อ)  .............................................................. ผูกู้ ้

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

 

 ขอรับรองวา่ ค่าใชจ่้ายและเงินเหลือที�ผูข้อกูแ้สดงเป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื�อ)  .............................................................. เจา้หนา้ที�การเงิน 

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

 

(ลงชื�อ)  .............................................................. ผูบ้งัคบับญัชา 

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

 
 
 

 

 
ใบคาํขอกู ้ 3/3 

ประทบัตราหน่วยงาน 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 
หนังสือสัญญากู้เลขที�.....……….........……................ 

สัญญาเงนิกู้ลงวนัที�..………………………..….…….. 

ขา้พเจา้............................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที�.....................…........  อาย…ุ.........ปี  ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงาน

ในตาํแหน่ง ........................  สังกดัหรือโรงเรียน................................................... หน่วย…................................. เบอร์โทรศพัทท์ี�ติดต่อได ้........................................ 

อยู่บา้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น) ..............................................................................................................................................................................................................  

คู่สมรสชื�อ................................................…………............................... 

ขอทาํสญัญากูเ้งินฉบบันี� ใหไ้วต่้อ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  ซึ�งต่อไปในสัญญานี�จะใชค้าํวา่ “สหกรณ์”เพื�อเป็นหลกัฐานดงันี�  

ข้อ 1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจาํนวน.........................................บาท (..........................................................................................................................)    

และขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้าํนวนดงักล่าวนั�นในวนัทาํหนงัสือกูโ้ดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

ข้อ 2.  ขา้พเจา้สญัญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน พร้อมดว้ยดอกเบี�ยคิดเป็นรายวนั นบัแต่วนัทาํสญัญานี�  โดย ณ วนัที�ทาํสญัญาสหกรณ์คิดดอกเบี�ยใน

อตัราร้อยละ…..............ต่อปี ในกรณีที�ขา้พเจา้ถูกทางสหกรณ์ฟ้องดาํเนินคดี  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์คิดดอกเบี�ย ในอตัราสูงสุดไม่เกินของสหกรณ์ร้อยละ  15 ต่อปี

โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ณ ที�จ่าย  โดยส่งชาํระ เป็น  รายเดือนเท่าๆกนัทุกเดือน  (แบบธนาคาร –ตามตาราง)  งวดละ…………………….…...…บาท            

จาํนวน.........................งวด    ทั�งนี�ตั�งแต่งวดประจาํเดือน.......................................  เป็นตน้ไป 

ข้อ 3.  ขา้พเจา้ยินยอมชาํระดอกเบี�ยเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินสูงสุดของสหกรณ์ร้อยละ 15 ต่อปี ทั�งนี� ให้ถือว่าหนึ� งปี มี 365 วนั หากสหกรณ์

เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยให้ตํ�ากว่าที�กาํหนดไวด้งักล่าว ขา้พเจา้ยินยอมให้คิดดอกเบี�ยอตัราใหม่ตามประกาศของสหกรณ์ไดท้นัทีที�มีการเปลี�ยนแปลงทุกครั� ง นบัตั�งแต่

วนัที�สหกรณ์ประกาศเป็นตน้ไป  โดยสหกรณ์สงวนสิทธิในการปรับ เพิ�ม/ลด อตัราดอกเบี�ยเงินกูโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่างหนา้ 

ข้อ 4. ขา้พเจา้สัญญาว่าหากไม่สามารถผ่อนชาํระไดต้รงตามเวลาไดต้รงตามงวดหรือตามจาํนวนเงินที�ตกลงไวใ้นขอ้ 2. และขา้พเจา้ไดมี้คาํขอเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์เพื�อขอปรับเปลี�ยนงวดหรือจาํนวนเงินชาํระต่องวดแลว้นั�น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผนัเวลาหรืองวดชาํระให ้ ขา้พเจา้จะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสูใ้นเหตุผิดสัญญาทาง

กฎหมายและยินยอมให้ถือวา่คาํขอหรือบนัทึกขอ้ตกลงซึ� งไดท้าํขึ�นภายหลงัสญัญากูนี้� ในเรื�องดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญากู ้

ข้อ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินของหน่วยราชการหรือตน้สังกดัของขา้พเจา้หกัเงินไดร้ายเดือน เงินบาํเหน็จ เงินบาํนาญ รวมทั�งเงิน

ประเภทอื�นใดที�ทางราชการเป็นผูจ่้ายให้ขา้พเจา้ ณ ที�จ่ายเพื�อส่งต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงินงวดชาํระหนี� ที�ระบุไวใ้นขอ้ 2. โดยถือสัญญากูนี้� เป็นหลกัฐานในการยื�นต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดข้องขา้พเจา้  เพื�อชาํระหนี�แทนขา้พเจา้ได ้และขา้พเจา้จะไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการขดัขวางการหกัเงินไดข้องขา้พเจา้เพื�อส่ง

ชาํระหนี�ต่อสหกรณ์แต่อยา่งใด ดว้ยความยินยอมนี�ใหมี้อยู่ตลอดไปทั�งนี� จนกว่าขา้พเจา้จะไดช้าํระหนี�ตามสัญญากูนี้� จนเสร็จสิ�นครบถว้น  และให้ถือเป็นสาระสาํคญัของ

การกูเ้งินครั� งนี�ดว้ย  โดยขา้พเจา้จะไม่เอาผิดใด ๆกบัเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินทั�งสิ�น     

ข้อ 6. ขา้พเจา้สญัญาว่า ถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะโอน ยา้ย ลาออก  หรือพน้สภาพจากขา้ราชการหรืองานประจาํไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจง้เป็นหนงัสือให้ สหกรณ์ทราบ 

และจดัการชาํระหนี� สินซึ� งขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ�นเสียก่อน ตลอดจนยินยอมใหส้หกรณ์โอนเงินสะสมค่าหุ้นและเงินอื�นใดที�ขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากสหกรณ์

ชาํระหนี�ไดต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ทั�งนี�ไม่จาํตอ้งบอกกลา่วใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แตอ่ยา่งใด  

 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหนี�ให้เสร็จสิ�นตามที�กล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน เงินบาํเหน็จ บาํนาญหรือเงินอื�นใดที�ทาง

ราชการจะพึงจ่ายให้แก่ขา้พเจ้า หักเงินดงักล่าวเพื�อส่งชาํระหนี�ทั�งหมดพร้อมดอกเบี�ยและอุปกรณ์แห่งหนี�ตามสัญญากูนี้� แก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ�นเสียก่อนได ้โดยให้ถือ

สัญญากูนี้� เป็นหลกัฐานในการยื�นต่อเจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินของราชการเพื�อรับเงินและชาํระหนี� แทนขา้พเจา้ได ้ซึ� งขา้พเจา้จะไม่ยกขอ้อา้งใดๆ ที�จะพึงมีมาเป็นขอ้ต่อสู้กบั

เจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินของราชการ 

 ข้อ 7. ขา้พเจา้ยินยอมใหถื้อวา่ เมื�อขา้พเจา้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือเมื�อพบว่าขา้พเจา้ไม่ให้ขอ้ความจริงเกี�ยวกบัหนี� สินของ

ตนแก่สหกรณ์เมื�อจะก่อภาระผูกพนัในหนี� สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ�าประกนัตอ้งมีภาระผูกพนัในหนี� สินต่อสหกรณ์อยู่แลว้หรือเมื�อขา้พเจา้ยกเลิกความยินยอม

ตามขอ้ 6. หนี� เงินกูนี้� เป็นอนักาํหนดชาํระคืนสิ�นเชิงพร้อมทั�งดอกเบี�ยในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้
 

 

(ลงชื�อ) ………………………………………….......…..  ผูกู้แ้ละผูรั้บเงินกู ้

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

คาํเตือน  ผูกู้ก้รอกขอ้ความ รายการที�กาํหนดใหค้รบถว้น

และถกูตอ้งดว้ยลายมือของตนเอง หา้มขดู/ลบ  

(โปรดพลิก) 

สัญญากู้ 1/3 

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 1. ........................................…... 

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 2. ....................................….......

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 3. ....................................….......

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 4. ....................................….......

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 5. ....................................….......     

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 6. ........................................…...         

หลกัประกนัอื�นๆ.................................................................. 

ค จดัพมิพค์รั� งที� 1/2564 วนัที�  1  มกราคม 2564   
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ข้อ 8. สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดเ้มื�อปรากฏวา่ขา้พเจา้ปฏิบติัผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  

(1)   เมื�อปรากฏวา่ขา้พเจา้นาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที�ระบุไวใ้นคาํขอกูเ้งิน 

(2)   เมื�อขา้พเจา้ไม่ไดจ้ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายนี� ที�เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์กาํหนด 

(3)   เมื�อขา้พเจา้คา้งส่งงวดชาํระหนี�ไมว่่าตน้เงินหรือดอกเบี�ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายนี�  

 เมื�อสหกรณ์มีการแจง้การผิดสญัญาและกาํหนดเวลาใหข้า้พเจา้แกไ้ขการผิดสัญญาดงักล่าว หากขา้พเจา้ไม่ไดป้ฏิบติัตามภายในเวลาที�กาํหนดนั�นให้ถือว่าสัญญากูนี้�

เป็นอนัยกเลิกหนี� เงินกูร้ายนี� ถึงกาํหนดชาํระคืนโดยพลนั ขา้พเจา้จะไม่ยกเหตุขอ้อา้งใดๆมาเป็นขอ้ต่อสู้อีกสหกรณ์มีสิทธิบงัคบัชาํระหนี� ได้ทนัที โดยขา้พเจา้ยินยอมชาํระหนี�

ทั�งหมดพร้อมดอกเบี�ยและคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�ตามสัญญากูนี้� รวมถึงค่าเสียหายทั�งปวงบรรดาที�สหกรณ์ตอ้งเสียไปในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องเพื�อบงัคบัให้

ชาํระหนี� อีกส่วนหนึ�งดว้ย 

ข้อ 9.  เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี� เงินกู ้ขา้พเจ้าไดจ้ดัหาผูค้ ํ�าประกนัการกูเ้งินครั� งนี�  โดยสหกรณ์จะจดัทาํสัญญาคํ�าประกนัใหมี้คาํเตือนสําหรับผูค้ ํ� าประกนัไวห้น้า

สญัญาคํ�าประกนั มีขอ้ความในคาํเตือนตรงกบัสาระสําคญัในสญัญาคํ�าประกนัและผูกู้ข้อมอบ/จดัการ ให้มีหนงัสือยินยอมและสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของผูม้ีสิทธิรับเงิน ช.

พ.ค. ของผูกู้ ้และสญัญาคํ�าผูกู้ ้ ใหไ้วเ้ป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้หกู้จ้นกวา่ผูใ้หกู้จ้ะไดร้ับชาํระหนี�ตามสญัญานี�โดยครบถว้น 

ข้อ 10. บรรดาหนงัสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนงัสืออื�นใดซึ� งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาํหนดให้แจง้หรือบอกกล่าวเป็นหนงัสือเมื�อสหกรณ์ส่งโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่ขา้พเจา้ไดร้ับหรือทราบหนงัสือติดต่อทวงถาม หรือหนงัสืออื�นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

ข้อ 11. ในกรณีที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบั ระเบียบ มติคณะกรรมการและประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดัขา้พเจา้สัญญาว่าจะ

ปฏิบติัตาม โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึ�งของสญัญากูนี้�ดว้ย 

ข้อ 12.  ในเวลานี�ผู้กู้ไม่ล้มละลาย  ไม่อยู่ในระหว่างถูกพทิกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย  ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษวนัิย 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญานี�ทั�งดา้น(หน้า/ หลัง)  โดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามความประสงค์ จึงไดล้งลายมือชื�อไวต่้อหนา้พยาน ณ 

วนั เดือน ปี ที�ระบขุา้งตน้  
 

                                                                                               ขา้พเจา้คู่สมรสของผูกู้ ้ยินยอมใหกู้เ้งินตามหนงัสือกูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

  (ลงชื�อ).........…..............….....……..................ผูกู้แ้ละผูรั้บเงินกู ้          (ลงชื�อ).................…….….....……..................คู่สมรส 

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

 

                     

  (ลงชื�อ).........…..............….....……..................พยานคนที� 1           (ลงชื�อ).................…….….....……..................พยานคนที� 2 

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

    

 
 

                          
 

 

 

 

(รายการขา้งล่างนี�สาํหรับเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ) 

ไดต้รวจสอบลายมือชื�อ และเอกสารประกอบของผูกู้ ้ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นลายมือชื�อของผูกู้จ้ริง 

 

(ลงชื�อ).................................................................................. 

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

ผู้บังคับบญัชา  

 

(ลงชื�อ)…………..……….…………………. 

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

เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯผูต้รวจสอบเอกสาร 

 

(ลงชื�อ)………………….……………………. 

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

     ผูต้รวจสญัญาเงินกูแ้ละสญัญาคํ�าประกนั 

(โปรดพลิก) 
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ประทบัตราหน่วยงาน 



 

 

 

 

  

 

หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญ 
หนังสือสัญญากู้เลขที�.....……….........……................ 

สัญญาเงนิกู้ลงวนัที�..………………………..….…….. 

ขา้พเจา้............................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที�.....................…........  อาย…ุ.........ปี  ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงาน

ในตาํแหน่ง ........................  สังกดัหรือโรงเรียน................................................... หน่วย…................................. เบอร์โทรศพัทท์ี�ติดต่อได ้........................................ 

อยู่บา้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น) ..............................................................................................................................................................................................................  

คู่สมรสชื�อ................................................…………............................... 

ขอทาํสญัญากูเ้งินฉบบันี� ใหไ้วต่้อ สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  ซึ�งต่อไปในสัญญานี�จะใชค้าํวา่ “สหกรณ์”เพื�อเป็นหลกัฐานดงันี�  

ข้อ 1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจาํนวน.........................................บาท (..........................................................................................................................)    

และขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้าํนวนดงักล่าวนั�นในวนัทาํหนงัสือกูโ้ดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

ข้อ 2.  ขา้พเจา้สญัญาวา่จะส่งคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน พร้อมดว้ยดอกเบี�ยคิดเป็นรายวนั นบัแต่วนัทาํสญัญานี�  โดย ณ วนัที�ทาํสญัญาสหกรณ์คิดดอกเบี�ยใน

อตัราร้อยละ…..............ต่อปี ในกรณีที�ขา้พเจา้ถูกทางสหกรณ์ฟ้องดาํเนินคดี  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์คิดดอกเบี�ย ในอตัราสูงสุดไม่เกินของสหกรณ์ร้อยละ  15 ต่อปี

โดยวิธีหกัจากเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ณ ที�จ่าย  โดยส่งชาํระ เป็น  รายเดือนเท่าๆกนัทุกเดือน  (แบบธนาคาร –ตามตาราง)  งวดละ…………………….…...…บาท            

จาํนวน.........................งวด    ทั�งนี�ตั�งแต่งวดประจาํเดือน.......................................  เป็นตน้ไป 

ข้อ 3.  ขา้พเจา้ยินยอมชาํระดอกเบี�ยเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์เป็นรายเดือนในอตัราไม่เกินสูงสุดของสหกรณ์ร้อยละ 15 ต่อปี ทั�งนี� ให้ถือว่าหนึ� งปี มี 365 วนั หากสหกรณ์

เปลี�ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยให้ตํ�ากว่าที�กาํหนดไวด้งักล่าว ขา้พเจา้ยินยอมให้คิดดอกเบี�ยอตัราใหม่ตามประกาศของสหกรณ์ไดท้นัทีที�มีการเปลี�ยนแปลงทุกครั� ง นบัตั�งแต่

วนัที�สหกรณ์ประกาศเป็นตน้ไป  โดยสหกรณ์สงวนสิทธิในการปรับ เพิ�ม/ลด อตัราดอกเบี�ยเงินกูโ้ดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่างหนา้ 

ข้อ 4. ขา้พเจา้สัญญาว่าหากไม่สามารถผ่อนชาํระไดต้รงตามเวลาไดต้รงตามงวดหรือตามจาํนวนเงินที�ตกลงไวใ้นขอ้ 2. และขา้พเจา้ไดมี้คาํขอเป็นหนังสือต่อ

สหกรณ์เพื�อขอปรับเปลี�ยนงวดหรือจาํนวนเงินชาํระต่องวดแลว้นั�น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผนัเวลาหรืองวดชาํระให ้ ขา้พเจา้จะไม่ยกเป็นขอ้ต่อสูใ้นเหตุผิดสัญญาทาง

กฎหมายและยินยอมให้ถือวา่คาํขอหรือบนัทึกขอ้ตกลงซึ� งไดท้าํขึ�นภายหลงัสญัญากูนี้� ในเรื�องดงักล่าวเป็นส่วนหนึ�งของสญัญากู ้

ข้อ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินของหน่วยราชการหรือตน้สังกดัของขา้พเจา้หกัเงินไดร้ายเดือน เงินบาํเหน็จ เงินบาํนาญ รวมทั�งเงิน

ประเภทอื�นใดที�ทางราชการเป็นผูจ่้ายให้ขา้พเจา้ ณ ที�จ่ายเพื�อส่งต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงินงวดชาํระหนี� ที�ระบุไวใ้นขอ้ 2. โดยถือสัญญากูนี้� เป็นหลกัฐานในการยื�นต่อ

ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดข้องขา้พเจา้  เพื�อชาํระหนี�แทนขา้พเจา้ได ้และขา้พเจา้จะไม่กระทาํการใดๆอนัเป็นการขดัขวางการหกัเงินไดข้องขา้พเจา้เพื�อส่ง

ชาํระหนี�ต่อสหกรณ์แต่อยา่งใด ดว้ยความยินยอมนี�ใหมี้อยู่ตลอดไปทั�งนี�จนกว่าขา้พเจา้จะไดช้าํระหนี�ตามสัญญากูนี้� จนเสร็จสิ�นครบถว้น  และให้ถือเป็นสาระสาํคญัของ

การกูเ้งินครั� งนี�ดว้ย  โดยขา้พเจา้จะไม่เอาผิดใด ๆกบัเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินทั�งสิ�น     

ข้อ 6. ขา้พเจา้สญัญาว่า ถา้ขา้พเจา้ประสงค์จะโอน ยา้ย ลาออก  หรือพน้สภาพจากขา้ราชการหรืองานประจาํไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจง้เป็นหนงัสือให้ สหกรณ์ทราบ 

และจดัการชาํระหนี� สินซึ� งขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ�นเสียก่อน ตลอดจนยินยอมใหส้หกรณ์โอนเงินสะสมค่าหุ้นและเงินอื�นใดที�ขา้พเจา้จะพึงไดรั้บจากสหกรณ์

ชาํระหนี�ไดต้ามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ทั�งนี�ไม่จาํตอ้งบอกกลา่วใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้แตอ่ยา่งใด  

 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหนี�ให้เสร็จสิ�นตามที�กล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน เงินบาํเหน็จ บาํนาญหรือเงินอื�นใดที�ทาง

ราชการจะพึงจ่ายให้แก่ขา้พเจ้า หักเงินดงักล่าวเพื�อส่งชาํระหนี�ทั�งหมดพร้อมดอกเบี�ยและอุปกรณ์แห่งหนี�ตามสัญญากูนี้� แก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ�นเสียก่อนได ้โดยให้ถือ

สัญญากูนี้� เป็นหลกัฐานในการยื�นต่อเจา้หน้าที�ผูจ่้ายเงินของราชการเพื�อรับเงินและชาํระหนี� แทนขา้พเจา้ได ้ซึ� งขา้พเจา้จะไม่ยกขอ้อา้งใดๆ ที�จะพึงมีมาเป็นขอ้ต่อสู้กบั

เจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินของราชการ 

 ข้อ 7. ขา้พเจา้ยินยอมใหถื้อวา่ เมื�อขา้พเจา้ขาดจากการเป็นสมาชิกภาพของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใด หรือเมื�อพบว่าขา้พเจา้ไม่ให้ขอ้ความจริงเกี�ยวกบัหนี� สินของ

ตนแก่สหกรณ์เมื�อจะก่อภาระผูกพนัในหนี� สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ห้รือผูค้ ํ�าประกนัตอ้งมีภาระผูกพนัในหนี� สินต่อสหกรณ์อยู่แลว้หรือเมื�อขา้พเจา้ยกเลิกความยินยอม

ตามขอ้ 6. หนี� เงินกูนี้� เป็นอนักาํหนดชาํระคืนสิ�นเชิงพร้อมทั�งดอกเบี�ยในทนัที โดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ใหไ้ว ้

 
 

(ลงชื�อ) ………………………………………….......…..  ผูกู้แ้ละผูรั้บเงินกู ้

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

(โปรดพลิก) 
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ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 1. ........................................…... 

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 2. ....................................….......

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 3. ....................................….......

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 4. ....................................….......

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 5. ....................................….......     

ชื�อผูค้ ํ�าประกนั(ตวับรรจง) 6. ........................................…...           

หลกัประกนัอื�นๆ.................................................................. 

คาํเตือน  ผูกู้ก้รอกขอ้ความ รายการที�กาํหนดใหค้รบถว้น

และถกูตอ้งดว้ยลายมือของตนเอง หา้มขดู/ลบ  

ค จดัพมิพค์รั� งที� 1/2564 วนัที�  1  มกราคม 2564   



- 2  - 

 
ข้อ 8. สหกรณ์มีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดเ้มื�อปรากฏวา่ขา้พเจา้ปฏิบติัผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หนึ�งดงัต่อไปนี�  

(1)   เมื�อปรากฏวา่ขา้พเจา้นาํเงินกูไ้ปใชผ้ิดความมุ่งหมายที�ระบุไวใ้นคาํขอกูเ้งิน 

(2)   เมื�อขา้พเจา้ไม่ไดจ้ดัการแกไ้ขหลกัประกนัสาํหรับเงินกูร้ายนี� ที�เกิดบกพร่องใหคื้นดีภายในระยะเวลาที�คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์กาํหนด 

(3)   เมื�อขา้พเจา้คา้งส่งงวดชาํระหนี�ไมว่่าตน้เงินหรือดอกเบี�ยติดต่อกนัเป็นเวลาถึงสองงวด หรือผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี�ดงัวา่นั�นถึงสามคราวสาํหรับเงินกูร้ายนี�  

 เมื�อสหกรณ์มีการแจง้การผิดสญัญาและกาํหนดเวลาใหข้า้พเจา้แกไ้ขการผิดสัญญาดงักล่าว หากขา้พเจา้ไม่ไดป้ฏิบติัตามภายในเวลาที�กาํหนดนั�นให้ถือว่าสัญญากูนี้�

เป็นอนัยกเลิกหนี� เงินกูร้ายนี� ถึงกาํหนดชาํระคืนโดยพลนั ขา้พเจา้จะไม่ยกเหตุขอ้อา้งใดๆมาเป็นขอ้ต่อสู้อีกสหกรณ์มีสิทธิบงัคบัชาํระหนี� ได้ทนัที โดยขา้พเจา้ยินยอมชาํระหนี�

ทั�งหมดพร้อมดอกเบี�ยและคา่ภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี�ตามสัญญากูนี้� รวมถึงค่าเสียหายทั�งปวงบรรดาที�สหกรณ์ตอ้งเสียไปในการเรียกร้องหรือฟ้องร้องเพื�อบงัคบัให้

ชาํระหนี� อีกส่วนหนึ�งดว้ย 

ข้อ 9.  เพื�อเป็นหลกัประกนัการชาํระหนี� เงินกู ้ขา้พเจ้าไดจ้ดัหาผูค้ ํ�าประกนัการกูเ้งินครั� งนี�  โดยสหกรณ์จะจดัทาํสัญญาคํ�าประกนัใหมี้คาํเตือนสําหรับผูค้ ํ� าประกนัไวห้น้า

สญัญาคํ�าประกนั มีขอ้ความในคาํเตือนตรงกบัสาระสําคญัในสญัญาคํ�าประกนัและผูกู้ข้อมอบ/จดัการ ให้มีหนงัสือยินยอมและสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องของผูม้ีสิทธิรับเงิน ช.

พ.ค. ของผูกู้ ้และสญัญาคํ�าผูกู้ ้ ใหไ้วเ้ป็นหลกัประกนัแก่ผูใ้หกู้จ้นกวา่ผูใ้หกู้จ้ะไดร้ับชาํระหนี�ตามสญัญานี�โดยครบถว้น 

ข้อ 10. บรรดาหนงัสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนงัสืออื�นใดซึ� งตามกฎหมายหรือตามสัญญากาํหนดให้แจง้หรือบอกกล่าวเป็นหนงัสือเมื�อสหกรณ์ส่งโดยทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับใหแ้ก่ขา้พเจา้ไดร้ับหรือทราบหนงัสือติดต่อทวงถาม หรือหนงัสืออื�นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

ข้อ 11. ในกรณีที�มีการแกไ้ขเพิ�มเติมหรือเปลี�ยนแปลงขอ้บงัคบั ระเบียบ มติคณะกรรมการและประกาศของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดัขา้พเจา้สัญญาว่าจะ

ปฏิบติัตาม โดยใหถื้อเป็นส่วนหนึ�งของสญัญากูนี้�ดว้ย 

ข้อ 12.  ในเวลานี�ผู้กู้ไม่ล้มละลาย  ไม่อยู่ในระหว่างถูกพทิกัษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย  ไม่อยู่ระหว่างถูกฟ้องคดีล้มละลาย และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษวนัิย 

ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญานี�ทั�งดา้น(หน้า/ หลัง)  โดยตลอดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตรงตามความประสงค์ จึงไดล้งลายมือชื�อไวต่้อหนา้พยาน ณ 

วนั เดือน ปี ที�ระบขุา้งตน้  
 

                                                                                               ขา้พเจา้คู่สมรสของผูกู้ ้ยินยอมใหกู้เ้งินตามหนงัสือกูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

  (ลงชื�อ).........…..............….....……..................ผูกู้แ้ละผูรั้บเงินกู ้          (ลงชื�อ).................…….….....……..................คู่สมรส 

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

 

                     

  (ลงชื�อ).........…..............….....……..................พยานคนที� 1           (ลงชื�อ).................…….….....……..................พยานคนที� 2 

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

    

 
 

                          
 

 

 

 

(รายการขา้งล่างนี�สาํหรับเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ) 

ไดต้รวจสอบลายมือชื�อ และเอกสารประกอบของผูกู้ ้ถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่เป็นลายมือชื�อของผูกู้จ้ริง 

 

(ลงชื�อ).................................................................................. 

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

ผู้บังคับบญัชา  

 

(ลงชื�อ)…………..……….…………………. 

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

เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯผูต้รวจสอบเอกสาร 

 

(ลงชื�อ)………………….……………………. 

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

     ผูต้รวจสญัญาเงินกูแ้ละสญัญาคํ�าประกนั 

(โปรดพลิก) 
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ประทบัตราหน่วยงาน 



 

 
บันทึกเพิ�มเตมิแนบท้ายหนังสือสัญญาเงินกู้สามญั 

 

หนังสือสัญญากู้เลขที�.....……….........……................ 

สัญญาเงินกู้ลงวันที�..……………………...….…….. 
 

ตามที�ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / (...............)   ................................................................................................ ผูกู้ ้  

สมาชิกเลขที�.............................  ไดย้ื�นขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั   

ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและหนังสือยินยอมให้หน่วยงานตน้สังกดั หักเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าตอบแทน บาํเหน็จ 

บาํนาญ ณ ที�จ่ายใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั ไวแ้ลว้นั�น ขา้พเจา้ขอสรุปขอ้ยนืยนั ดงันี�  

1.  ขา้พเจา้มีความประสงคไ์ม่ขอกูเ้งินจากธนาคารออมสิน หรือ ตกลงยินยอมกบัสถาบนัการเงินอื�นๆ เพื�อให้หัก

เงินไดร้ายเดือนเป็นลาํดบัก่อนการหักเงินของสหกรณ์ 

2.  ขา้พเจา้ขอใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั หักเงินเดือนหรือเงินไดอื้�นใดที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากทาง

ราชการ     เพื�อชาํระหนี� เงินกูห้รืออื�นๆเป็นลาํดับแรกตลอดไป หลงัจากหักภาษีเงินได ้ณ ที�จ่าย เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ(กบข.) หรือเงินกองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับลูกจา้งประจาํ (กสจ.) หรือเงินไดอ้ื�นใดที�ไดรั้บจากทางราชการหรือ

หน่วยงานตน้สังกดั แลว้แต่กรณี 

3.  หากปรากฏว่าขา้พเจา้ไดรั้บอนุมตัิเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯแลว้ และต่อมาภายหลงัไปกูเ้งินจากธนาคารออมสินอีก 

หรือขา้พเจา้ไปกูเ้งินหรือตกลงยนิยอมกบัสถาบนัการเงินอื�นโดยให้หักเงินไดร้ายเดือนเป็นลาํดบัก่อนการหักเงินของสหกรณ์ฯ 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯดาํเนินการ ดงันี�  

3.1 ระงบัเงินกูทุ้กประเภทของขา้พเจา้  

 

 จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 

           ลงชื�อ..........................................................ผูกู้ ้

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

สมาชิกเลขที�....................................... 

 

 

 

 

 
 

 

(โปรดพลิก) 
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บันทึกเพิ�มเตมิแนบท้ายหนังสือสัญญาเงินกู้สามญั 

 

หนังสือสัญญากู้เลขที�.....……….........……................ 

สัญญาเงินกู้ลงวันที�..……………………...….…….. 
 

ตามที�ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว / (...............)   ................................................................................................ ผูกู้ ้  

สมาชิกเลขที�.............................  ไดย้ื�นขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั   

ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงและหนังสือยินยอมให้หน่วยงานตน้สังกดั หักเงินเดือน ค่าจา้งประจาํ ค่าตอบแทน บาํเหน็จ 

บาํนาญ ณ ที�จ่ายใหก้บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั ไวแ้ลว้นั�น ขา้พเจา้ขอสรุปขอ้ยนืยนั ดงันี�  

1.  ขา้พเจา้มีความประสงคไ์ม่ขอกูเ้งินจากธนาคารออมสิน หรือ ตกลงยินยอมกบัสถาบนัการเงินอื�นๆ เพื�อให้หัก

เงินไดร้ายเดือนเป็นลาํดบัก่อนการหักเงินของสหกรณ์ 

2.  ขา้พเจา้ขอใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั หกัเงินเดือนหรือเงินไดอื้�นใดที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากทาง

ราชการ     เพื�อชาํระหนี� เงินกูห้รืออื�นๆเป็นลาํดับแรกตลอดไป หลงัจากหักภาษีเงินได้ ณ ที� จ่าย เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ

ขา้ราชการ(กบข.) หรือเงินกองทุนสํารองเลี� ยงชีพสําหรับลูกจ้างประจาํ (กสจ.) หรือเงินได้อื�นใดที�ได้รับจากทางราชการหรือ

หน่วยงานตน้สังกดั แลว้แต่กรณี 

3.  หากปรากฏว่าขา้พเจา้ไดรั้บอนุมตัิเงินกูจ้ากสหกรณ์ฯแลว้ และต่อมาภายหลงัไปกูเ้งินจากธนาคารออมสินอีก 

หรือขา้พเจา้ไปกูเ้งินหรือตกลงยินยอมกบัสถาบนัการเงินอื�นโดยให้หักเงินไดร้ายเดือนเป็นลาํดับก่อนการหักเงินของสหกรณ์ฯ 

ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์ฯดาํเนินการ ดงันี�  

3.1ระงบัเงินกูทุ้กประเภทของขา้พเจา้  

 

 จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 

           ลงชื�อ..........................................................ผูกู้ ้

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

สมาชิกเลขที�....................................... 

 

 

 

 

 
 

(โปรดพลิก) 
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  หนังสือสัญญาคํ�าประกนัสําหรับเงินกู้สามัญ 
 

 ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 1 – ขา้พเจา้  ……………………………..….……….….….  เลขทะเบียนที�………………… คูส่มรสชื�อ……….……….……………..………  

ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง……….…..…..…สงักดัหรือโรงเรียน……..……….……..…..........…...….………โทรศพัทที์�ติดต่อได…้…….......……........… 

อยูบ่า้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................................................................................................. 

 ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 2 – ขา้พเจา้  ……………………………..….……….….….  เลขทะเบียนที�………………… คูส่มรสชื�อ……….………….…………..………  

ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง……….…..…..…สงักดัหรือโรงเรียน……..……….……..…..........…...….………โทรศพัทที์�ติดต่อได…้…….......……........… 

อยูบ่า้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................................................................................................. 

 ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 3 – ขา้พเจา้  ……………………………..….……….….….  เลขทะเบียนที�………………… คูส่มรสชื�อ……….………….…………..………  

ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง……….…..…..…สงักดัหรือโรงเรียน……..……….……..…..........…...….………โทรศพัทที์�ติดต่อได…้…….......……........… 

อยูบ่า้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................................................................................................. 

 ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4 – ขา้พเจา้  ……………………………..….……….….….  เลขทะเบียนที�………………… คูส่มรสชื�อ……….………….…………..………  

ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง……….…..…..…สงักดัหรือโรงเรียน……..……….……..…..........…...….………โทรศพัทที์�ติดต่อได…้…….......……........… 

อยูบ่า้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................................................................................................. 

 ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5 – ขา้พเจา้  ……………………………..….……….….….  เลขทะเบียนที�………………… คูส่มรสชื�อ……….………….…………..………  

ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง……….…..…..…สงักดัหรือโรงเรียน……..……….……..…..........…...….………โทรศพัทที์�ติดต่อได…้…….......……........… 

อยูบ่า้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................................................................................................. 

 ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6 – ขา้พเจา้  ……………………………..….……….….….  เลขทะเบียนที�………………… คูส่มรสชื�อ……….………….…………..………  

ปัจจุบนัรับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง……….…..…..…สงักดัหรือโรงเรียน……..……….……..…..........…...….………โทรศพัทที์�ติดต่อได…้…….......……........… 

อยูบ่า้นเลขที�(ตามทะเบียนบา้น)............................................................................................................................................................................................. 
 

ซึ� งต่อไปนี�จะเรียกวา่ “ผูค้ ํ�าประกนั” ขอทาํสัญญาฉบบันี� ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี  จาํกดั ซึ� งต่อไปนี�จะเรียกวา่”สหกรณ์”เพื�อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี�  

ข้อ 1. ตามที�(ชื�อผู้กู้) ........................................................................................................................ ได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ จาํนวน.......................................บาท

(........................................................................................................................................................)     เพื�อวตัถุประสงค์............................................................................... 

โดย ณ วนัที�ทําสัญญาสหกรณ์คิดดอกเบี�ยในอตัราร้อยละ  7   ต่อปีหรืออตัราดอกเบี�ยใหม่ซึ�งสหกรณ์มีประกาศการเปลี�ยนแปลงดอกเบี�ย    ชําระเงินงวดรายเดอืนโดยวธีิหัก

จากเงินได้รายเดอืนของผู้กู้ ณ ที�จ่าย  รวมผ่อนชําระ.................. งวด  ตามหนังสือกู้เงินที�............................................... ฉบับลงวันที�.............................................นั�น    

และผู้กู้ได้รับเงนิไปจากสหกรณ์โดยถูกครบถ้วนแล้ว    โดยผู้คํ�าประกนัประสงค์คํ�าประกนัหนี�ดังกล่าวพร้อมดอกเบี�ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์

แห่งหนี�นั�นตามสัญญากู้รายนี� รวมถึงค่าเสียหายทั�งปวงบรรดาที�สหกรณ์ต้องเสียไปในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องลูกหนี�ผู้กู้เพื�อบงัคบัให้ชําระหนี�อกีส่วนหนึ�งด้วย แม้ว่ายอดหนี�ตาม

บัญชีจะสูงกว่าที�ระบุไว้ในสัญญากู้กต็าม 

ข้อ 2. .ในขณะทาํสัญญาคํ�าประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัฉบบันี� ขา้พเจา้ผูค้ ํ�าประกนัไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

ข้อ 3. ใหก้ารคํ�าประกนันี� มีผลใชบ้งัคบัและผกูพนั ผูค้ ํ�าประกนัจะไม่บอกเลิกสัญญาคํ�าประกนัจนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนี�ตามสัญญาเงินกูส้ามญัขา้งตน้นี�ครบถว้นแลว้ และผูค้ ํ� า

ประกนัยอมรับผกูพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุใหผู้ค้ ํ�าประกนัหลุดจากการคํ�าประกนัรายนี�  จนกว่าผูท้ี�ผูค้ ํ�าประกนัคํ�าประกนัรายนี�จะไดใ้หส้มาชิกอื�นซึ�ง

คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนัแทนผูค้ ํ�าประกนั 

ข้อ 4. หากผูกู้ผ้ดินดัไม่ชาํระหนี�ตามสัญญาที�กล่าวแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆหรือกรณีอื�นใดอนักระทาํใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บชาํระหนี�ตามสัญญากูที้�กล่าวแลว้เต็มจาํนวน หรือตามกาํหนดที�

ระบุไวใ้นสญัญาก็ดี เมื�อสหกรณ์มีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้ ํ�าประกนั  ผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมในอนัที�จะชาํระหนี�ตามสญัญานั�น                   

ข้อ 5. ในกรณีที�ผูค้ ํ�าประกนัตอ้งชาํระหนี�แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้ ํ�าประกนัแลว้ ผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหห้น่วยงานที�มีหนา้ที�จ่ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ� า

ประกนัหกัเงินไดร้ายเดือนหรือเงินไดอ้ื�นใดที�ผูค้ ํ� าประกนัมีสิทธิไดรั้บ เพื�อนาํส่งชาํระหนี� เงินกูพ้ร้อมดอกเบี�ยและสินไหมทดแทน   ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี� นี�  ตามรายการที�

สหกรณ์เรียกเก็บใหแ้ก่สหกรณ์ต่อไป 

ข้อ 6. การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารหนงัสืออื�นใดที�จะส่งใหแ้ก่ผูค้ ํ�าประกนันั�น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนาํส่งเองก็ดี ไปยงัภูมิลาํเนา

ของผูค้ ํ�าประกนัตามที�ปรากฏในสัญญานี�    หรือที�อยูผู่ค้ ํ�าประกนั แจง้การเปลี�ยนแปลงไวใ้นหนงัสือครั� งหลงัสุด ใหถ้ือว่าเป็นการส่งเอกสารโดยชอบแลว้  ทั�งนี�ไม่ตอ้งคาํนึงว่าจะมีผูรั้บหรือไม่ และผู ้

ค ํ�าประกนัไดรั้บทราบแลว้นบัแต่วนัที�คาํบอกกล่าวหรือเอกสารนั�นพึงไปถึงตามปกติ  
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ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 2 
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ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 3 
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(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6 
(โปรดพลิก)สัญญาคํ�าประกัน 1/2 

หนงัสือสัญญากู้เลขที�.……….........……............... 
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ผู้คํ�าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา   

คํ�าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน ก่อนที�จะทําหนังสือคํ�าประกัน 
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ข้อ 7. ผูค้ ํ�าประกนัสัญญาวา่หากในกรณีที�ผูค้ ํ�าประกนัไดเ้ปลี�ยนแปลงชื�อตวั ชื�อสกลุ  หรือยา้ยที�อยู่จากภูมิลาํเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญานี�   ผูค้ ํ�าประกนัมีหน้าที�แจง้เป็นหนังสือ

ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  มิฉะนั�นผูค้ ํ�าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายที�สหกรณ์ไดรั้บเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ�งดว้ย 

ทั�งนี�ให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ฉบับที� 20 ) พ.ศ. 2557” 

หมายเหตุ    :  ก่อนที�จะลงนามในสัญญาคํ�าประกนั ผู้คํ�าประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอยีดของสัญญาคํ�าประกนัให้เข้าใจโดยชัดเจนก่อนที�จะทําหนังสือคํ�าประกนั 
 

ผู้คํ�าประกนัได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี�โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกบัที�ตกลงกนัไว้ทุกประการจึงได้ลงลายมอืชื�อต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคญั 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 1 
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(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 2 

(………………………..………………..) 
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หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้
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(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 3  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

    (ลงชื�อ).........…..............….....……..................พยานคนที�1            (ลงชื�อ).................…….….....……..................พยานคนที� 2 

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

(รายการขา้งล่างนี�สาํหรับเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ) 

ไดต้รวจสอบลายมือชื�อ และเอกสารประกอบของผูค้ ํ�าประกนัเงินกู ้แลว้   ถูกตอ้งครบถว้นตรงกบัสญัญาคํ�าประกนันี�  

 

 

 

 

 

(ลงชื�อ)………………….…………………. 

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

           เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯผูต้รวจสอบเอกสาร 

 

(ลงชื�อ)………………….…………………. 

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

          ผูต้รวจสญัญาเงินกูแ้ละสัญญาคํ�าประกนั 
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และผู้กู้ได้รับเงนิไปจากสหกรณ์โดยถูกครบถ้วนแล้ว    โดยผู้คํ�าประกนัประสงค์คํ�าประกนัหนี�ดังกล่าวพร้อมดอกเบี�ยและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์

แห่งหนี�นั�นตามสัญญากู้รายนี� รวมถึงค่าเสียหายทั�งปวงบรรดาที�สหกรณ์ต้องเสียไปในการเรียกร้อง หรือฟ้องร้องลูกหนี�ผู้กู้เพื�อบงัคบัให้ชําระหนี�อกีส่วนหนึ�งด้วย แม้ว่ายอดหนี�ตาม

บัญชีจะสูงกว่าที�ระบุไว้ในสัญญากู้กต็าม 

ข้อ 2. .ในขณะทาํสัญญาคํ�าประกนัสาํหรับเงินกูส้ามญัฉบบันี� ขา้พเจา้ผูค้ ํ�าประกนัไม่เป็นบุคคลตอ้งหา้มตามกฎหมาย 

ข้อ 3. ใหก้ารคํ�าประกนันี� มีผลใชบ้งัคบัและผกูพนั ผูค้ ํ�าประกนัจะไม่บอกเลิกสัญญาคํ�าประกนัจนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนี�ตามสัญญาเงินกูส้ามญัขา้งตน้นี�ครบถว้นแลว้ และผูค้ ํ� า

ประกนัยอมรับผกูพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุใหผู้ค้ ํ�าประกนัหลุดจากการคํ�าประกนัรายนี�  จนกว่าผูท้ี�ผูค้ ํ�าประกนัคํ�าประกนัรายนี�จะไดใ้หส้มาชิกอื�นซึ�ง

คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ�าประกนัแทนผูค้ ํ�าประกนั 

ข้อ 4. หากผูกู้ผ้ดินดัไม่ชาํระหนี�ตามสัญญาที�กล่าวแลว้ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆหรือกรณีอื�นใดอนักระทาํใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บชาํระหนี�ตามสัญญากูท้ี�กล่าวแลว้เต็มจาํนวน หรือตามกาํหนดที�

ระบุไวใ้นสญัญาก็ดี เมื�อสหกรณ์มีหนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้ ํ�าประกนั  ผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมในอนัที�จะชาํระหนี�ตามสญัญานั�น                   

ข้อ 5. ในกรณีที�ผูค้ ํ�าประกนัตอ้งชาํระหนี�แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดมี้หนงัสือบอกกล่าวไปยงัผูค้ ํ�าประกนัแลว้ ผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหห้น่วยงานที�มีหนา้ที�จ่ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้ ํ� า

ประกนัหกัเงินไดร้ายเดือนหรือเงินไดอ้ื�นใดที�ผูค้ ํ� าประกนัมีสิทธิไดรั้บ เพื�อนาํส่งชาํระหนี� เงินกูพ้ร้อมดอกเบี�ยและสินไหมทดแทน   ตลอดจนภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนี� นี�  ตามรายการที�

สหกรณ์เรียกเก็บใหแ้ก่สหกรณ์ต่อไป 

ข้อ 6. การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารหนงัสืออื�นใดที�จะส่งใหแ้ก่ผูค้ ํ�าประกนันั�น ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือใหค้นนาํส่งเองก็ดี ไปยงัภูมิลาํเนา

ของผูค้ ํ�าประกนัตามที�ปรากฏในสัญญานี�    หรือที�อยูผู่ค้ ํ�าประกนั แจง้การเปลี�ยนแปลงไวใ้นหนงัสือครั� งหลงัสุด ใหถ้ือว่าเป็นการส่งเอกสารโดยชอบแลว้  ทั�งนี�ไม่ตอ้งคาํนึงว่าจะมีผูรั้บหรือไม่ และผู ้

ค ํ�าประกนัไดรั้บทราบแลว้นบัแต่วนัที�คาํบอกกล่าวหรือเอกสารนั�นพึงไปถึงตามปกติ  

 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 1 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 2 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 3 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5 

 

 

ลงชื�อ)………………………….. 

(………………..……………..) 

ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6 

(โปรดพลิก)สัญญาคํ�าประกัน 1/2 

หนงัสือสัญญากู้เลขที�.……….........……............... 

สัญญาเงินกู้ลงวันที�..……….........………............. 

หมายเหตุ    :  ก่อนที�จะลงนามในสัญญาคํ�าประกัน  

ผู้คํ�าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา   

คํ�าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน ก่อนที�จะทําหนังสือคํ�าประกัน 



 

- 2  - 

ข้อ 7. ผูค้ ํ�าประกนัสัญญาวา่หากในกรณีที�ผูค้ ํ�าประกนัไดเ้ปลี�ยนแปลงชื�อตวั ชื�อสกลุ  หรือยา้ยที�อยู่จากภูมิลาํเนาดงักล่าวขา้งตน้ในสัญญานี�   ผูค้ ํ�าประกนัมีหน้าที�แจง้เป็นหนังสือ

ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  มิฉะนั�นผูค้ ํ�าประกนัจะตอ้งรับผดิชอบในความเสียหายที�สหกรณ์ไดรั้บเป็นพฤติการณ์พิเศษอีกโสดหนึ�งดว้ย 

ทั�งนี�ให้เป็นไปตาม “พระราชบัญญตัิแก้ไขเพิ�มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ (ฉบับที� 20 ) พ.ศ. 2557” 

หมายเหตุ    :  ก่อนที�จะลงนามในสัญญาคํ�าประกนั ผู้คํ�าประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอยีดของสัญญาคํ�าประกนัให้เข้าใจโดยชัดเจนก่อนที�จะทําหนังสือคํ�าประกนั 
 

ผู้คํ�าประกนัได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี�โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตรงกบัที�ตกลงกนัไว้ทุกประการจึงได้ลงลายมอืชื�อต่อหน้าพยานไว้เป็นสําคญั 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 1 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 1 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 1  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 2 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 2 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 2  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 3 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 3 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 3  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 4  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 5  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

 

(ลงชื�อ)…………………………..ผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้คู่สมรสของผูค้ ํ�าประกนัยนิยอมใหค้ ํ�าประกนัตาม

หนงัสือสัญญากูเ้งินฉบบันี�ได ้

 

ลงชื�อ)……………………………..คู่สมรสผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6 

(………………………..………………..) 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัคนที� 6  

ในสัญญานี� เป็นลายมือชื�อของผูค้ ํ�าประกนัจริง 

 

(ลงชื�อ)…………… …..……………………. 

(………………………………………) 

ผูบ้งัคบับญัชา / ประทบัตราหน่วยงาน 

 

    (ลงชื�อ).........…..............….....……..................พยานคนที�1            (ลงชื�อ).................…….….....……..................พยานคนที� 2 

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

(รายการขา้งล่างนี�สาํหรับเจา้หนา้ที�สหกรณ์ ) 

ไดต้รวจสอบลายมือชื�อ และเอกสารประกอบของผูค้ ํ�าประกนัเงินกู ้แลว้   ถูกตอ้งครบถว้นตรงกบัสญัญาคํ�าประกนันี�  

 

 

 

 

(ลงชื�อ)………………….…………………. 

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

           เจา้หนา้ที�สหกรณ์ฯผูต้รวจสอบเอกสาร 

 

(ลงชื�อ)………………….…………………. 

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

          ผูต้รวจสญัญาเงินกูแ้ละสัญญาคํ�าประกนั 
 

สัญญาคํ�าประกัน 2/2 



 

อง 
 

 
 

หนังสือยนิยอมให้หน่วยงานต้นสังกดัหักเงนิได้รายเดือนหรือเงนิเดือน  ค่าจ้างประจํา หรือ ค่าจ้างอื�นใด ค่าตอบแทน หรือเงินวทิยะฐานะ เงินประจําตาํแหน่ง เงนิบําเหน็จบาํนาญ 

หรือเงินบําเหน็จรายเดือน เงนิบําเหน็จดํารงชีพ หรือเงนิบําเหน็จตกทอด เงนิกองทุนบําเหน็จบาํนาญ (กบข) หรือเงินอื�นใดที�ได้รับจากหน่วยงานทางราชการ หรือเงนิสวสัดกิารต่างๆ  

ที�ทางราชการจัดสรรให้ หักเงิน ณ ที�จ่ายที�ข้าพเจ้ามสิีทธิได้รับ และส่งเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี  จํากดั  ตามที�เรียกเกบ็ 
 

วนัที�........... เดือน..........................พ.ศ................. 
 

1. โดยหนงัสือฉบบันี�  ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)   ........................................................................................................ (ผูกู้)้ 

ตาํแหน่ง..............................................สงักดัหน่วยงานหรือโรงเรียน................................................................................................................. สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปทุมธานี  จาํกดั   เลขที�สมาชิก............................ อนัมีหนี�ผกูพนัอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี� ไวแ้ก่สหกรณ์

ฯ ว่าขา้พเจา้ยนิยอมใหห้น่วยงานตน้สงักดั เจา้หนา้ที�การเงินของหน่วยงานตน้สงักดัหรือผูมี้หนา้ที�ดาํเนินการหกัเงินที�ไดรั้บชาํระหนี� เงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั เป็นงวดชาํระเป็นงวดรายเดือนจากเงินไดร้ายเดือนหรือเงินเดือน  ค่าจา้งประจาํ หรือ ค่าจา้งอื�นใด ค่าตอบแทน หรือเงินวิทยฐานะ เงิน

ประจาํตาํแหน่ง เงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จรายเดือน เงินบาํเหน็จดาํรงชีพ หรือเงินบาํเหน็จตกทอด  เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ (กบข) หรือเงินอื�นใดที�

ไดรั้บจากหน่วยงานทางราชการ หรือเงินสวสัดิการต่างๆ ที�ทางราชการจดัสรรให ้ที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ  เพื�อชาํระค่าหุน้  หนี� เงินกู ้หนี� ในฐานะผูค้ ํ�าประกนั  

เงินฝาก  ค่าเบี�ยประกนัชีวิต  ค่าธรรมเนียม   และอื�น ๆ ตามรายการที�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี  จาํกดั   เรียกเก็บ    ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี 

จํากดั เป็นลาํดับแรกตลอดไป จนกว่าหนี�หรือภาระผูกพันนั�นจะระงบัสิ�นไป   โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้   และขา้พเจา้จะไม่เอาผดิใด 

ๆ กบัเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินทั�งสิ�น การแสดงเจตนายนิยอมของขา้พเจา้นี�   มิอาจจะถอนคืนไดซึ้�งเป็นไปตามความในมาตรา ๔๒ / ๑พระราชบัญญัต ิ  สหกรณ์ พ.ศ. 

๒๕๔๒ เพิ�มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ( ฉบับที� 2 ) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘  

 2. กรณีขา้พเจา้ยา้ย   หรือโอนไปสังกดัส่วนราชการอื�น  หรือลาออกจากราชการ    หรือตอ้งออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือใหส้หกรณ์ฯ   และส่วนราชการที�สงักดัใหม่ทราบภายใน 15 วนัทาํการนบัตั�งแต่วนัที�รับทราบคาํสั�ง  เพื�อใหห้น่วยจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการที�สงักดั

ใหม่ดาํเนินการหกัเงินไดร้ายเดือนหรือเงินเดือน  ค่าจา้งประจาํ หรือ ค่าจา้งอื�นใด ค่าตอบแทน หรือเงินวิทยฐานะ เงินประจาํตาํแหน่ง เงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือ

เงินบาํเหน็จรายเดือน เงินบาํเหน็จดาํรงชีพ หรือเงินบาํเหน็จตกทอด  เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ (กบข) หรือเงินอื�นใดที�ไดรั้บจากหน่วยงานทางราชการ หรือเงิน

สวสัดิการต่างๆ ที�ทางราชการจดัสรรให ้ที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ  เพื�อชาํระค่าหุน้  หนี� เงินกู ้  หนี� ในฐานะผูค้ ํ�าประกนั  เงินฝาก   ค่าเบี�ยประกนัชีวิต 

ค่าธรรมเนียมและอื�นๆตามรายการที�สหกรณ์เรียกเกบ็ ใหแ้ก่สหกรณ์ฯเป็นลาํดบัแรกก่อนเจา้หนี�รายอื�นเช่นเดียวกบัที�ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการที�ขา้พเจา้

สงักดัเดิมดาํเนินการไดเ้ช่นเดียวกนั 

 หนงัสือยนิยอมฉบบันี�  ทาํขึ�นดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนี�ทั�งหมดแลว้ เห็นว่า

ถกูตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทกุประการ     หากจะมีการยกเลกิหนงัสือยนิยอมฉบบันี�จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  เท่านั�น  จึงไดล้งลายมือชื�อไวต่้อหนา้พยาน  หนงัสือยนิยอมฉบบันี�ผกูพนัจนกว่าจะชาํระหนี� เสร็จสิ�น 
 

     ลงชื�อ................................................ ผูใ้หค้วามยนิยอม (ผูกู้)้ 

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

 

ลงชื�อ................................................ คู่สมรส (ถา้มี)  ลงชื�อ ................................................ ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้สถานศึกษา 

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

 
 

ส่วนนี�  สําหรับหน่วยงานต้นสังกดัผู้มีหน้าที�ดําเนินการหัก-จ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิกเพื�อชําระหนี�ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จาํกดั 
 

ลงชื�อ................................................ เจา้หนา้ที�การเงินหน่วยงานตน้สังกดั  

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

 

ลงชื�อ................................................ ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานตน้สังกดั / ผูอ้นุมติั   

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

 

(โปรดพลิก) 

หนังสือยนิยอมหักเงนิได้รายเดอืน  1/2 

ประทบัตราหน่วยงาน 

คาํเตือน     เป็นหนี�กต้็องใช้หนี�ตามคาํพพิากษา 

ศาลปกครองสูงสุด ที�  อ.1442/2559 

ประทบัตราหน่วยงาน 

ลงชื�อ ...................................................... ผู้กู้ 

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

ลงชื�อ ...................................................... คู่สมรสผู้กู้ (ถ้าม)ี 

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

ลงชื�อ ....................................................เจ้าหน้าที�การเงิน 

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

ลงชื�อ ................................................ผู้บังคบับัญชา/สถานศึกษา 

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



 

- 2  - 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที� ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 

 

 มาตรา ๘ ใหเ้พิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา ๔๒ / ๑ แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 “ มาตรา ๔๒ / ๑ เมื�อสมาชิกไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือ

นายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื�นใดที�สมาชิกปฏิบติัหนา้ที�อยู ่  หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื�นใด  ที�ถึงกาํหนด

จ่ายแก่สมาชิกนั�น เพื�อชาํระหนี�หรือภาระผกูพนัอื�นที�มีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหนี�หรือภาระ

ผกูพนันั�นจะระงบัสิ�นไปให้หน่วยงานนั�นหักเงินดงักล่าวและส่งเงินที�หกัไวน้ั�นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

 การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยนิยอม 

 การหักเงินตามวรรคหนึ�ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี� ภาษีอากรและการหักเงินเขา้กองทุนที�สมาชิกตอ้ง

ถูกหักตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

แรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม ” 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

อง 
 

 
 

หนังสือยนิยอมให้หน่วยงานต้นสังกดัหักเงนิได้รายเดือนหรือเงนิเดือน  ค่าจ้างประจํา หรือ ค่าจ้างอื�นใด ค่าตอบแทน หรือเงินวทิยะฐานะ เงินประจําตาํแหน่ง เงนิบําเหน็จบาํนาญ 

หรือเงินบําเหน็จรายเดือน เงนิบําเหน็จดํารงชีพ หรือเงนิบําเหน็จตกทอด เงนิกองทุนบําเหน็จบาํนาญ (กบข) หรือเงินอื�นใดที�ได้รับจากหน่วยงานทางราชการ หรือเงนิสวสัดกิารต่างๆ  

ที�ทางราชการจัดสรรให้ หักเงิน ณ ที�จ่ายที�ข้าพเจ้ามสิีทธิได้รับ และส่งเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี  จํากดั  ตามที�เรียกเกบ็ 
 

วนัที�........... เดือน..........................พ.ศ................. 
 

1. โดยหนงัสือฉบบันี�  ขา้พเจา้ (นาย / นาง / นางสาว)   ........................................................................................................ (ผูกู้)้ 

ตาํแหน่ง..............................................สงักดัหน่วยงานหรือโรงเรียน................................................................................................................. สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปทุมธานี  จาํกดั   เลขที�สมาชิก............................ อนัมีหนี�ผกูพนัอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั ขอทาํหนงัสือยนิยอมฉบบันี� ไวแ้ก่สหกรณ์

ฯ ว่าขา้พเจา้ยนิยอมใหห้น่วยงานตน้สงักดั เจา้หนา้ที�การเงินของหน่วยงานตน้สงักดัหรือผูมี้หนา้ที�ดาํเนินการหกัเงินที�ไดรั้บชาํระหนี� เงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั เป็นงวดชาํระเป็นงวดรายเดือนจากเงินไดร้ายเดือนหรือเงินเดือน  ค่าจา้งประจาํ หรือ ค่าจา้งอื�นใด ค่าตอบแทน หรือเงินวิทยฐานะ เงิน

ประจาํตาํแหน่ง เงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จรายเดือน เงินบาํเหน็จดาํรงชีพ หรือเงินบาํเหน็จตกทอด  เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ (กบข) หรือเงินอื�นใดที�

ไดรั้บจากหน่วยงานทางราชการ หรือเงินสวสัดิการต่างๆ ที�ทางราชการจดัสรรให ้ที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ  เพื�อชาํระค่าหุน้  หนี� เงินกู ้หนี� ในฐานะผูค้ ํ�าประกนั  

เงินฝาก  ค่าเบี�ยประกนัชีวิต  ค่าธรรมเนียม   และอื�น ๆ ตามรายการที�สหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี  จาํกดั   เรียกเก็บ    ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี 

จํากดั เป็นลาํดับแรกตลอดไป จนกว่าหนี�หรือภาระผูกพนันั�นจะระงบัสิ�นไป   โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้   และขา้พเจา้จะไม่เอาผดิใด 

ๆ กบัเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินทั�งสิ�น การแสดงเจตนายนิยอมของขา้พเจา้นี�   มิอาจจะถอนคืนไดซึ้�งเป็นไปตามความในมาตรา ๔๒ / ๑พระราชบัญญัต ิ  สหกรณ์ พ.ศ. 

๒๕๔๒ เพิ�มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ( ฉบับที� 2 ) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๘  

 2. กรณีขา้พเจา้ยา้ย   หรือโอนไปสังกดัส่วนราชการอื�น  หรือลาออกจากราชการ    หรือตอ้งออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ขา้พเจา้ตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือใหส้หกรณ์ฯ   และส่วนราชการที�สงักดัใหม่ทราบภายใน 15 วนัทาํการนบัตั�งแต่วนัที�รับทราบคาํสั�ง  เพื�อใหห้น่วยจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการที�สงักดั

ใหม่ดาํเนินการหกัเงินไดร้ายเดือนหรือเงินเดือน  ค่าจา้งประจาํ หรือ ค่าจา้งอื�นใด ค่าตอบแทน หรือเงินวิทยฐานะ เงินประจาํตาํแหน่ง เงินบาํเหน็จบาํนาญ หรือ

เงินบาํเหน็จรายเดือน เงินบาํเหน็จดาํรงชีพ หรือเงินบาํเหน็จตกทอด  เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญ (กบข) หรือเงินอื�นใดที�ไดรั้บจากหน่วยงานทางราชการ หรือเงิน

สวสัดิการต่างๆ ที�ทางราชการจดัสรรให ้ที�ขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ  เพื�อชาํระค่าหุน้  หนี� เงินกู ้  หนี� ในฐานะผูค้ ํ�าประกนั  เงินฝาก   ค่าเบี�ยประกนัชีวิต 

ค่าธรรมเนียมและอื�นๆตามรายการที�สหกรณ์เรียกเกบ็ ใหแ้ก่สหกรณ์ฯเป็นลาํดบัแรกก่อนเจา้หนี�รายอื�นเช่นเดียวกบัที�ผูบ้งัคบับญัชาของส่วนราชการที�ขา้พเจา้

สงักดัเดิมดาํเนินการไดเ้ช่นเดียวกนั 

 หนงัสือยนิยอมฉบบันี�  ทาํขึ�นดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง    ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนี�ทั�งหมดแลว้ เห็นว่า

ถกูตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทกุประการ     หากจะมีการยกเลกิหนงัสือยนิยอมฉบบันี�จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออม

ทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  เท่านั�น  จึงไดล้งลายมือชื�อไวต่้อหนา้พยาน  หนงัสือยนิยอมฉบบันี�ผกูพนัจนกว่าจะชาํระหนี� เสร็จสิ�น 
 

     ลงชื�อ................................................ ผูใ้หค้วามยนิยอม (ผูกู้)้ 

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

 

ลงชื�อ................................................ คู่สมรส (ถา้มี)  ลงชื�อ ................................................ ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้สถานศึกษา 

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

 
 

ส่วนนี�  สําหรับหน่วยงานต้นสังกดัผู้มีหน้าที�ดําเนินการหัก-จ่ายเงินได้รายเดือนของสมาชิกเพื�อชําระหนี�ให้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จาํกดั 
 

ลงชื�อ................................................ เจา้หนา้ที�การเงินหน่วยงานตน้สังกดั  

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

 

ลงชื�อ................................................ ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานตน้สังกดั / ผูอ้นุมติั   

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

 

(โปรดพลิก) 

หนังสือยนิยอมหักเงนิได้รายเดอืน  1/2 

ประทบัตราหน่วยงาน 

คาํเตือน     เป็นหนี�กต้็องใช้หนี�ตามคาํพพิากษา ศาล

ปกครองสูงสุด ที�  อ.1442/2559 

ประทบัตราหน่วยงาน 

ลงชื�อ ...................................................... ผู้กู้ 

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

ลงชื�อ ...................................................... คู่สมรสผู้กู้ (ถ้าม)ี 

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

ลงชื�อ ....................................................เจ้าหน้าที�การเงิน 

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

ลงชื�อ ................................................ผู้บังคบับัญชา/สถานศึกษา 

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



 

- 2  - 

พระราชบัญญัตสิหกรณ์ (ฉบับที� ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 

 

 

 มาตรา ๘ ใหเ้พิ�มความต่อไปนี� เป็นมาตรา ๔๒ / ๑ แห่งพระราชบญัญตัิสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒  

 “ มาตรา ๔๒ / ๑ เมื�อสมาชิกไดท้าํความยนิยอมเป็นหนงัสือไวก้บัสหกรณ์ ให้ผูบ้งัคบับญัชาในหน่วยงานของรัฐ หรือ

นายจา้งในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอื�นใดที�สมาชิกปฏิบติัหนา้ที�อยู ่  หักเงินเดือนหรือค่าจา้ง หรือเงินอื�นใด  ที�ถึงกาํหนด

จ่ายแก่สมาชิกนั�น เพื�อชาํระหนี�หรือภาระผกูพนัอื�นที�มีต่อสหกรณ์ ใหแ้ก่สหกรณ์ตามจาํนวนที�สหกรณ์แจง้ไป จนกว่าหนี�หรือภาระ

ผกูพนันั�นจะระงบัสิ�นไปให้หน่วยงานนั�นหักเงินดงักล่าวและส่งเงินที�หกัไวน้ั�นให้แก่สหกรณ์โดยพลนั 

 การแสดงเจตนายนิยอมตามวรรคหนึ�ง มิอาจจะถอนคืนได ้เวน้แต่สหกรณ์ให้ความยนิยอม 

 การหักเงินตามวรรคหนึ�ง ต้องหักให้สหกรณ์เป็นลาํดบัแรก ถดัจากหนี� ภาษีอากรและการหักเงินเขา้กองทุนที�สมาชิกตอ้ง

ถูกหักตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ กฎหมายวา่ดว้ยกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพ กฎหมายว่าดว้ยการคุม้ครอง

แรงงาน และกฎหมายว่าดว้ยการประกนัสังคม ” 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

หนังสือยนิยอมให้หักเงนิกู้ชําระหนี�เดิมเงนิกู้สามัญ 
 

วนัที�.................เดือน........................... พ.ศ. ............... 
 

เรื�อง ขอให้หักเงินกูช้าํระหนี� เดิมก่อนโอนเงินเขา้บญัชี / จ่ายเช็ค 
 

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี  จาํกดั 
 

  ตามที�ขา้พเจา้................................................................................................................................  อาย ุ...................... ปี  

สมาชิกเลขที� .......................... โรงเรียน.................................................................................... หน่วย.............................................   

ที�อยูปั่จจุบนั................................................................................................................................................................................. 

ไดย้ื�นคาํขอกูเ้งินใหม่ประเภท  สามัญ  เป็นจาํนวนเงิน....................................บาท (.......................................................................)   

โดยเมื�อไดรั้บเงินกูต้ามคาํขอนี� แลว้นาํหักชําระเงนิกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน และเงนิกู้สามญั ของขา้พเจา้ ดว้ย 

 

หากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั อนุมตัิให้ขา้พเจา้กูเ้งินใหม่ไดข้า้พเจา้มีความประสงคจ์ะชาํระหนี� เดิม

ตามสัญญาเงินกู ้    สามญัเพื�อสวสัดิการ         พเิศษเพื�อการเคหะสงเคราะห์        อื�นๆ.......................... 

 

โดยหนงัสือฉบบันี�ขา้พเจา้ไดใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั เพื�อเป็นหลกัฐานว่าขา้พเจา้ยนิยอม

ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั หกัหนี� เดิมจากเงินกูใ้หม่ไดท้นัที แล้วขอให้สหกรณ์ฯโอนเงนิเข้าบัญชีของข้าพเจ้าตาม

เลขที�บัญชีที�ได้แนบมาพร้อมกบัคาํขอกู้ฉบับนี�  หรือ ออกเช็คสั�งจ่ายในนามของข้าพเจ้า ดว้ย 
 

  เพื�อเป็นหลกัฐานจึงไดล้งลายมือชื�อให้ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

      ลงชื�อ  ...........................................................  ผูกู้ ้

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

 

      ลงชื�อ ...........................................................  พยาน 

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

 

      ลงชื�อ ...........................................................  พยาน 

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

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

หนังสือยนิยอมให้สหกรณ์หักเงนิปันผล และเงนิเฉลี�ยคนืชําระหนี� และภาระผูกพนัอย่างอื�น 

          เขียนที� ............................................................. 

          วนัที� ................................................................ 

 

  โดยหนงัสือฉบบันี�   ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................. 

รับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง ..................................... สังกดั โรงเรียน ...................................................................... 

อาํเภอ ........................จงัหวดัปทุมธานี  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั เลขที�สมาชิก.................................. 

ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  หักเงินปันผลและเงินเฉลี�ยคืนทุกๆ ปี เพื�อชาํระค่าเบี� ยประกนัชีวิต, เงิน

ค่าสงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั  , เงินค่า

สงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย  ,เงินค่าสงเคราะห์ศพ

ล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมแห่งประเทศไทย  , ทุนเรือนหุ้นคา้งชาํระ หรือ เงินงวดชาํระหนี�

คา้งชาํระ , เงินเรียกเก็บประกนัอคัคีภยั  หรือภาระผูกพนัอย่างอื�นที�มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั แลว้แต่

กรณี  ในกรณีที�หักชาํระไม่ครบให้สหกรณ์หักจากเงินปันผล และเงินเฉลี�ยคืน  โดยไม่จาํเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ขา้พเจา้

ทราบล่วงหนา้ 

  หนังสือยนิยอมฉบบันี�ทาํขึ�นดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํใน

หนงัสือฉบบันี�ทั�งหมดแลว้  เห็นว่าถกูตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ หากจะมีการยกเลิกหนงัสือยนิยอม

ฉบบันี�จะตอ้งไดรั้บความยนิยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูปทุมธานี จาํกดั เท่านั�น จึงไดล้งลายมือชื�อไวเ้ป็น

หลกัฐาน 

 

 

       ลงชื�อ .................................................... ผูใ้ห้ความยนิยอม 

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

 

ลงชื�อ ................................................. พยาน   ลงชื�อ ................................................. พยาน 

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

 

 

 

 

 

 



 



 



 


