
 
 
 

 

 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ำกัด 

ค ำขอกู้เงินพิเศษ 

 
สถานที่...………………………………………………...……         

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

ข้าพเจ้า………………………………………………….…………….………. อายุ……….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……………..…..… 
สถานภาพการสมรส   โสด     หม้าย    สมรส  คู่สมรส (ชื่อ)……..............………..………………………….…………….
เลขประจ าตัวประชาชน        -                    -                        -          -       ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี......................
หมู่ที่..........ถนน...............................ต าบล...............................อ าเภอ.......................................จังหวัด................................ 
รหัสไปรษณีย์.............................หรือตามท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง รับราชการ/งานประจ า  
ต าแหน่ง………………….สังกัด/โรงเรียน…………………………..…………..ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา….................................... 
…………………………เขต.............อ าเภอ…………………..…...……….จังหวัด….…………………….…โทรศัพท์…………….……………….
อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง……………..……บาท เป็นสมาชิกติต่อกันมาแล้ว……..ปี……….เดือน มีค่าหุ้นในสหกรณ์รวม…..…..หุ้น 
เป็นเงิน…………………….…………บาท หากได้รับอนุมัติให้กู้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้เพ่ือซื้อหุ้นจ านวน…………หุ้น  
เป็นเงินจ านวน…………………………………………….…………..บาท  
 ข้าพเจ้าขอเสนอค าขอเงินกู้พิเศษ  เพ่ือคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด       
โปรดพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  1  ข้าพเจ้าขอกู้เงินกู้พิเศษของสหกรณ์  จ านวน……………..…………………………………………………..……….บาท 
(…………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………...)  
โดยจะน าไปใช้เพ่ือการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด)…………………………..…….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………………………… 
 ข้อ  2  ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีสถานะภาพในสหกรณ์  ดังนี้ 
     2.1  เป็นสมาชิกติดต่อกันมาแล้ว     เป็นเวลา………….……………เดอืน 
     2.2  มีเงินค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์     เป็นเงิน………..………………..บาท 
            และส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ๆ ละ    เป็นเงิน……..…………………..บาท 
     2.3  ถ้าหากได้รับอนุมัติให้กู้  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินกู้เพ่ือซื้อหุ้น เป็นเงิน………….…….………..บาท 
  ข้อ  3  ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้  ดังนี้ 
     3.1  เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินต้นเงินกู้คงเหลือ……………………………..………………………………….…..………….บาท
     3.2  เงินกู้พิเศษต้นเงินกู้คงเหลือ……………….………………………………………………..………………………..….บาท 
     3.3  เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษาต้นเงินกู้คงเหลือ………………………………………………………...…..………….บาท 
     3.4  เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อคอมพิวเตอร์ต้นเงินกู้คงเหลือ..…………….…………………………….………….……….บาท 
     3.5  เงินกู้สามัญเพ่ือซื้อโฮมเธียเตอร์ต้นเงินกู้คงเหลือ……………………………………………………………..….บาท 

           รวมต้นเงินกู้คงเหลือ…………………………………………..……..…..บาท 
 
 
 

เลขที่สัญญา…….....…….….…/………………….. 

เอกสำรประกอบกำรกู ้
(ผู้กู้/คู่สมรส และเจ้าของที่ดิน/คู่สมรส)  
1 ที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.   
2 ส าเนาบัตรประจ าตวั, ส าเนาทะเบียนบ้าน  
ส าเนาทะเบียนสมรส  
3 สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลังของผู้กู้ 
 (ส ำเนำถูกต้อง ลงลำยมือชื่อด้วยปำกกำ   
สีน  ำเงิน เท่ำนั น) 
 

ล าดับที่……………………………………...…
วันที…่…………………………………...….…            

                           

บันทึกของเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ 
1. ผู้ขอกู้เคยผิดนัดส่งเงินงวดช าระหน้ี
หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
หรือไม่……………………….……………….…….. 
2.ข้อเสนอหรือข้อชี้แจงอื่น  
(ถ้ามี)…………………………………..…..………. 

 (ลงชื่อ)……………………………….เจ้าหน้าท่ี 
  (……………………..…..……………) 
   ………/………………../………….. 
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 ข้อ  4  ข้าพเจ้ามีค่าใช้จ่ายรายเดือน  ดังต่อไปนี้ 

รำยจ่ำยด้ำนสหกรณ์ รำยจ่ำยด้ำนธนำคำร รำยจ่ำยด้ำนอื่น ๆ 

รำยกำร 
ช ำระเดือนละ            

(บำท) 
รำยกำร 

ช ำระเดือนละ 
(บำท) 

รำยกำร 
ช ำระหนี เดือนละ 

(บำท) 
ค่าหุ้น  เงินกู้  ค่าใช้จ่ายประจ า  
เงินกู้    ช าระหนี ้  

      
รวม  รวม  รวม  

 
เงินได้รายเดือนรวมทั้งสิ้น………………………………………….….……………..บาท 
หัก  รายจ่ายทุกรายการ…………………..………………………..……..…………บาท 
คงเหลือสุทธิ……………………………………………………………………..………..บาท 

 ข้อ  5  ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ของข้าพเจ้า  ดังนี้ 
   ในการขอกู้เงินครั้งนี้ ข้าพเจ้าถือว่าเงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ในเวลานี้ หรือที่จะมีข้ึนในภายหน้า
เป็นหลักประกันทั้งสิ้น  และข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเพ่ิมเติม  คือ 
  5.1 อสังหาริมทรัพย์ 
   (1) ที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี………………….ระวาง………………………เลขที่ดิน…………………………..……….
หน้าส ารวจ……….…..…………เล่ม………….หน้า……………ต าบล………..………….…..……………อ าเภอ………..…………...…………….
จังหวัด…………...…………เนื้อท่ี……..ไร่…….งาน………..ตารางวาราคาประเมิน…………………….………………………..…………บาท  
ชื่อเจ้าของที่ดิน…………………………………………………………………………………………………….……….…………….……………………… 
   (2) ที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี………………….ระวาง………………………เลขที่ดิน…………………………..……….
หน้าส ารวจ……….…..…………เล่ม………….หน้า……………ต าบล………..………….…..……………อ าเภอ………..…………...…………….
จังหวัด…………...…………เนื้อท่ี……..ไร่…….งาน………..ตารางวาราคาประเมิน…………………….………………………..…………บาท  
ชื่อเจ้าของที่ดิน…………………………………………………………………………………………………….……….…………….……………………… 
   (3) ที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี………………….ระวาง………………………เลขที่ดิน…………………………..……….
หน้าส ารวจ……….…..…………เล่ม………….หน้า……………ต าบล………..………….…..……………อ าเภอ………..…………...…………….
จังหวัด…………...…………เนื้อท่ี……..ไร่…….งาน………..ตารางวาราคาประเมิน…………………….………………………..…………บาท  
ชื่อเจ้าของที่ดิน…………………………………………………………………………………………………….……….…………….……………………… 
   (4) ที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขท่ี………………….ระวาง………………………เลขที่ดิน…………………………..……….
หน้าส ารวจ……….…..…………เล่ม………….หน้า……………ต าบล………..………….…..……………อ าเภอ………..…………...…………….
จังหวัด…………...…………เนื้อท่ี……..ไร่…….งาน………..ตารางวาราคาประเมิน…………………….………………………..…………บาท  
ชื่อเจ้าของที่ดิน…………………………………………………………………………………………………….……….…………….……………………… 
  5.2 หลักทรัพย์รัฐบาล  หรือเอกสารการฝากเงินในสหกรณ์ฯ 
   (1)  ……………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
   (2)  ……………………………………………………………………………………………………….……………….…………………… 
 ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ  ระเบียบ  มติของคณะกรรมการ  และค าขอกู้   
และสัญญาเงินกู้พิเศษ  ทุกประการ  และหากข้าพเจ้าส่งช าระหนี้เงินกู้รายนี้ยังไม่หมด  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา
หรือผู้มีหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนโดยวธิีการหักจากเงินได้รายเดือน  ณ ที่จ่าย ตามจ านวน  
งวดช าระหนี้ที่ก าหนดในค าขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ  ที่ข้าพเจ้าได้ท าไว้ต่อสหกรณ์ในวันรับเงินกู้รายนี้ 
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(ลงชื่อ)…………………………..………………………………ผู้กู้ 
     (………………………………………………………………..) 

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

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

 ข้อ  7  ข้าพเจ้าจะน าเงินกู้ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทั้งหมดเข้าฝากไว้ในสหกรณ์ประเภทเงินฝากออมทรัพย์  แล้วจึงถอนไปใช้
ตามความจ าเป็น  ดังนี้ 
  7.1  ถอนครั้งเดียว (เหตุผล)…………………………………………………………………………………………………………… 
  7.2  ถอนเป็นคราว ๆ ดังนี้ 

 งวดที่  1  จ านวน………………………………………………บาท 
 งวดที่  2  จ านวน…………..………………………………….บาท 
 งวดที่  3  จ านวน…………..………………………………….บาท 

 ข้อ  8  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน  ดังต่อไปนี้    
  8.1   เงินต้น……….………………….……….บาท  พร้อมด้วยดอกเบี้ยต่างหากในอัตราร้อยละ…………..…ต่อปี  
ของต้นเงินคงเหลือในแต่ละงวดเป็นจ านวน………...……งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง……………..……….….…………………บาท   
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………………..…………………….….…..เป็นต้นไป                                   
  8.2   เงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ………..…ต่อปีรวมกันเดือนละ………………….………………….…..….……..บาท 
ไม่เกินจ านวน….......….….งวด  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…………………..…………………….….…..เป็นต้นไป                                   
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดส่งภายในวันจ่ายเงินเดือน 
หรือวันจ่ายเงินบ านาญของแต่ละเดือนแล้วแต่กรณี 
      ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ปรับเพิ่มหรือลดดอกเบี้ยได้ตามประกาศของสหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี       
 ข้อ  9  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็คหรือโอนเข้าบัญชีหรือเงินสดให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับ 
เงินกู้จ านวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ  10  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า 
เพ่ือช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกค ายินยอมนี้จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 ข้อ  11  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินในครั้งนี้แล้วและให้ถือว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดระเบียบและข้อสัญญาให้ถือว่าผิดสัญญาและเงินกู้ถึงก าหนดช าระคืน 
ทันทีโดยไม่ต้องค านึงถึงระยะเวลาในสัญญากู้เงินนี้         
 ข้อ  12  ข้าพเจ้าขอใช้ค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ในขณะที่ท าสัญญากู้เงินนี้  และที่จะมีต่อไปในวัน 
ข้างหน้าเป็นหลักประกันการช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้  จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้ครบถ้วน    
ถ้าหากข้าพเจ้าผิดสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิจัดการและถอนเงินค่าหุ้นเพื่อมาช าระหนี้เงินกู้และ
ดอกเบี้ยจนเสร็จสิ้นครบถ้วน      
 ข้อ  13  หากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา   
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน  เงินบ าเหน็จบ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการพึงจ่ายให้ 
ข้าพเจ้า หรือให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น  เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้า เพ่ือน ามาหักช าระหนี้ 
ที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกค ายินยอมนี้จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 ข้อ  14  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมี 
ภูมิล าเนาอยู่ตามที่ได้ระบุในสัญญานี้ทุกประการ  
    ข้อ  15  ข้าพเจ้ายินยอมสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ผู้กู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  
   สัญญากู้เงินสามัญนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ  ข้อความตรงกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ  
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(ลงชื่อ)…………………………..………………………………สามี/ภรรยา 
     (………………………………………………………………..) 

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

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

ค ำยินยอมของคู่สมรส  
 

         สถานที่...…………………………….…………....………..…. 
วันที่………เดือน…………..….…………………..พ.ศ. ................. 

 

 ข้าพเจ้า…………………………………………………....……..……….เป็นคู่สมรสของ……..…………………………………………………… 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินพิเศษตามค าขอกู้ข้างต้นนี้  และได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าพยาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

ค ำรับรองผู้บังคับบัญชำของผู้ขอกู้ 

 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น  และตามที่ได้สอบถามแล้ว  จึงให้ค ารับรองดังนี้ 

1. ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในค าขอกู้นี้  เป็นความจริงหรือไม่………………………………………… 

2. ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกให้ออกจากราชการหรืองานประจ าหรือไม่………………………………………… 

3. ในขณะขอกู้นี้ผู้ขอกู้ได้ยื่นเรื่องราวขอย้ายไปรับราชการต่างจังหวัดหรือไม่………………………………………………….. 

4. ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่……………………………………………………………..……………… 

5. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะเป็นผู้หักเงินได้รายเดือนของผู้กู้ส่งช าระหนี้  ณ ที่จ่ายในวันจ่ายเงินเดือนส่งช าระหนี้สหกรณ์
ตามรายการแจ้งหนีป้ระจ างวดทุกงวดสิ้นเดือน หรือหักเงินอ่ืนใดที่ทางราชการจ่ายให้ผู้กู้ เช่น  เงินบ าเหน็จ บ านาญ เป็นต้น 

(ลงชื่อ)…………………………………………………………………. 

(……………………………..…………………………………) 

ต าแหน่ง……………………………………………………. 

หากข้าพเจ้าได้รับการอนุมัตเิงินกู้แล้ว ให้สหกรณ์ด าเนินการ ดังนี ้
      โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา........................................................................ 
ช่ือบัญชี.....................................................เลขท่ีบัญชี................................................ประเภทเงินฝาก...................... 
   โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูกลนคร จ ากัด  
ช่ือบัญชี.....................................................เลขท่ีบัญชี................................................ประเภทเงินฝาก......................  
        จ ำนวนเงินทีโอนเข้ำบัญชี (ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์กรอก)............................... บำท เมือ่วันท่ี.......................... 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..……………………...……(ผู้กู้/ผู้รับเงิน)   
      ( ………………………………………………………………………….) 

 



5 
 

หนังสือยินยอมค  ำประกันเงินกู้ 
(กรณีใช้หลักทรัพย์บุคคลภายนอก) 

สถานที่………………………..………………………………………… 
         วันที่……...…เดือน…………………..……………..พ.ศ.......................... 

  ข้อ 1  ข้าพเจ้า………………………………………………………………..………….(ชื่อหมู่บ้าน)……..….…………………………..…..
บ้านเลขท่ี………………หมู่ที่……ซอย…………………..…….ถนน……………..…….…..………..ต าบล…………………….…….………….……
อ าเภอ…………………..……………….จังหวัด…………..……………รหัสไปรษณีย์……….………โทรศัพท์………………………………………
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินโฉนด / น.ส.3 ก.  เลขที…่…………….ระวาง…………………………………...………เลขที่ดิน…………….…….….…
หน้าส ารวจ………………เล่ม……….……หน้า………….ต าบล………..………..…..อ าเภอ…………………………….จังหวัด………………….
  ข้อ 2 ตามท่ีสหกรณ์ได้ให้…………………………..…………….…….…...กู้เงิน  จ านวนเงินกู้.......................................บาท 
(…………………………………………….………………….…...………...) ตามค าขอกู้และสัญญาเงินกู้พิเศษ เลขท่ี……….…./……………
ลงวันที่……เดือน……….…...…..พ.ศ.............อัตราดอกเบี้ยร้อยละ........ต่อปี  และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว  
โดยก าหนดช าระคืน ดังนี้   
    2.1  เงินต้น จ านวน.......................................... บาท (………………………………………….…...………...........) 
พร้อมด้วยดอกเบี้ยต่างหากในอัตราร้อยละ……..…ต่อปี ของต้นเงินคงเหลือในแต่ละงวด จ านวน............................... บาท 
(…………………………………………..…........) จ านวน……งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง  จ านวน............................ บาท 
(…………………………………………..…........) ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน……………………………………….……..…เป็นต้นไป                                   
   2.2  เงินต้นและดอกเบี้ยร้อยละ………..…ต่อปีรวมกันเดือนละจ านวน............................................. บาท 
(…………………………………………..…........) ไม่เกินจ านวน…….….งวด  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน……………...………เป็นต้นไป  
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่างสหกรณ์กับผู้กู้ทั้งหมดแล้ว  และข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ขอกู้ใช้ที่ดินแปลงดังกล่าว  
ค้ าประกันเงินกู้ต่อสหกรณ์โดยใช้สัญญาจ านองเดิมเป็นหลักประกันเงินกู้สัญญากู้ใหม่นี้  ตามความประสงค์ของผู้ขอกู้ได้ 
 ข้อ  3  เมื่อผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้  ให้สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ผู้ค้ าประกัน ณ บ้านเลขที่................หมู่ที่...........
ถนน.......................ต าบล...........................อ าเภอ..................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์..................
หรือตามท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง  หากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่ตามข้อ 3 
ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใด ๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้าพเจ้า 
 ข้อ  4  เมื่อสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  ข้าพเจ้ายินยอมช าระ
หนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ หรือเงินได้อ่ืน ๆ โดยวิธีการหักจากเงินได้
รายเดือน ณ ที่จ่ายเพ่ือส่งต่อสหกรณ์ รวมทั้งยินยอมให้สหกรณ์ใช้สิทธิยึดหน่วงทรัพย์สินใด ๆ  ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
สหกรณ์ ได้แก่เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก และเงินอ่ืน ๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของสหกรณ์ไว้เพ่ือรอ
ช าระหนี้ หรือเพ่ือใช้ช าระหนี้แทนผู้กู้และค ายินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป  ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญ
ที่ข้าพเจ้าได้ค้ าประกันนั้น  โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ  5  ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่สามารถด าเนินการให้หน่วยงานหักเงินช าระหนี้แทนลูกหนี้ได้ตาม ข้อ 4  ไม่ว่า 
กรณีใด ๆ หรือหักเงินได้ไม่ครบจ านวนที่ต้องช าระ  ข้าพเจ้าตกลงว่าจะน าเงินมาช าระหนี้ให้สหกรณ์ภายในเวลา 
ที่สหกรณ์ก าหนด   

การท าหนังสือค้ าประกันฉบับนี้  ข้าพเจ้าและคู่สมรสพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจยินยอมค้ าประกัน  
เงินกูพิ้เศษของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้  ตามหนังสือค้ าประกันเงินกู้ข้างต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

(ลงชื่อ)…………………………………………เจ้าของที่ดิน   (ลงชื่อ)…………………………………………สามี / ภรรยา  (เจ้าของที่ดิน) 
      (………………………………………….)                         (………………………………………….) 
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน  (ลงชื่อ)…………………………………………พยาน 
      (………………………………………….)                         (………………………………………….) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี สหกรณ์ออมทรัพย์ 

                                                                                                      
                                                                                          เขียนที่…………………………………………………………….…………... 
       วันท่ี………….…เดือน……………….…………..……………พ.ศ…………………..………… 
ค ำยินยอมของผู้กู้ 

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………(ผู้กู้)  อาย…ุ…….....ปี  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี……….………หมู่ที…่…..…..
ซอย………….ถนน………………..……………ต าบล………………………………….อ าเภอ………………..…………………..…จังหวัด……………………...…….…. 
รับราชการหรือท างานประจ า  ต าแหน่ง………………………………..……………สังกัด / โรงเรยีน………………………………………………….…….……… 
ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา………………………………………….…….เขต.........อ าเภอ…………………….................…….จังหวัด………..……..………..
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  เลขทะเบียนที่………………...มีความประสงค์ใหส้่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจา้สังกัด
อยู่หักเงิน  และน าส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือ  ให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ท้ังปัจจุบัน อนาคต  ดังนี้ 
 ข้อ  1  ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหนจ็  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับ 
จากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบัน  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ครสูกลนคร จ ากัด  ได้แจ้งใหใ้น
แต่ละเดือนและส่งช าระหนี้  ช าระค่าหุ้น  หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้าง  และได้รบับ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจา้หน้าท่ี 
ผู้จ่ายเงินส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่   หักเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจาก 
ทางราชการหรือหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดตามข้อ 1  ตามจ านวนทีส่หกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด  ได้แจ้งและให้ส่งเงินจ านวน 
ดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสกลนครจ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3  การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  เงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรอืเงินอ่ืนใด  ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ  2  เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ 
ทางราชการหรอืหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่แล้ว(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร 
จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4  หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ  3  นี้  ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เปน็ต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายินยอมนี้   ไม่
ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน  จนกว่าขา้พเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีส้ินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่  จะได้
รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รสูกลนคร จ ากัด  
 ข้อ  5  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลีย่นแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แห่งใดแห่งหนึง่ที่ข้าพเจ้าโอนไปสงักัดมีอ านาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหนจ็  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกนั 
ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะไดร้ับจากราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เพื่อส่งช าระหนี้  ช าระค่าหุ้น  หรอื
เงินอ่ืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากดั  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือนและข้าพเจ้าสญัญาว่าจะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบบันี้
ทุกประการ เพียงแตส่หกรณไ์ด้มหีนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครอง     ส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัด
อยู่  เพื่อด าเนนิการดังกล่าวข้างตน้แทนข้าพเจ้าเป็นการเพียงพอแลว้ 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า    ได้ตรวจข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 หนังสือน้ีท าข้ึน  3  ฉบับ  มีข้อความตรงกัน  ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไว้ท่ีส่วนราชการ  หรือหน่วยงานท่ีข้าพเจา้สังกัดอยู่ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับ
ข้าพเจ้า  และฉบับทีส่ามให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด 
 
 

(ลงช่ือ)……………………………..……………………………….ผู้ให้ค ายินยอม  (ผู้กู้) 
             (……………………………………….……………………….) 
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ทำงไปที่ดินที่จะจดจ ำนองค  ำประกัน 

ทำงไปที่ดินที่จะสร้ำงบ้ำน (กรณีกู้เพื่อกำรเคหะสงเครำะห์) 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนที่โดยสังเขปของที่ดนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


