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แบบฟอร์มคําขอเงินกูพ้ เิ ศษ

สัญญาเงินกูเ้ ลขที ..........................
วันที ............../.............../...............

เลขทีรับ ........................................
วันที ............../................/...................

คําขอกูเงิ
้ นพิเศษ
คําเตือน : ผูก้ ูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการทีกําหนดไว้ในแบบคําขอกูน้ ี ด้วย
ลายมือชือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนัน สหกรณ์จะไม่รับพิจารณา
: ห้ามใช้นายาลบคํ
ํ
าผิด ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าพร้อมเซ็นชื อกํากับไว้

อนุมัตใิ ห้ ก้.ู ................................บาท

เขียนที …………………………….…….………….…………
วันที ……………………………….…….………….…….…

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์คร ูกาฬสินธ ์ ุ จํากัด
ข้าพเจ้า…………………………..….........………..………….…...…….. อายุ ..........................ปี เลขทะเบี ยนที ................................ เลขประจําตัว
ประชาชน ___ - __ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ ___ - ___ ___ - ___ สถานภาพปั จจุบนั โสด สมรส หย่า ม่าย
ขอเสนอคําขอกูเ้ งินพิเศษ เพือพิจารณา ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ ์ จํากัด จํานวน .…..….……...… บาท(……….…………….………………………)
วัตถุประสงค์เพือ..................................................................................................
ข้อ . ขณะนี ข้าพเจ้ารับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง ..................................................................อายุราชการ (ขณะยืนคําขอ) ..............ปี
(เคยลาออกจากราชการเมือปี พ.ศ. ...............) สังกัด /โรงเรียน ……………………………………..….…………………อําเภอ…………..……………………..… จังหวัดกาฬสินธุ ์
ได้รบั เงินเดือน ......................... บาท เงินประจําตําแหน่ง /วิทยฐานะ........................... บาท ปัจจุบนั พักทีอยู่บา้ นเลขที.….........หมู่ท…..…….…..
ี
. บ้าน..............................
ถนน….……………………..…ตําบล……………………..………อําเภอ ……………………….….……จังหวัด………………………....………โทรศัพท์/มือถือ .........................................................................
ข้อ 3. สามี /ภรรยาของข้าพเจ้าชือ ............................................................................................อาชีพ ..............................................................
ตําแหน่ง ..................................................... สถานทีทํางาน .......................................................................................เงินเดือน ...............................บาท
ข้อ . ข้าพเจ้ามีหนีสินทีปรากฏหลักฐานการเป็ นหนี โดยชัดเจนซึงเป็ นหนีสินทีก่อไว้ก่อนวันทียืนคําขอกู ้ นี
ที

ภาระหนีจากสถาบันการเงินต่าง ๆ

งวดรายเดือน

วงเงินกู ้

หนีคงเหลือ

หมายเหตุ

1
2
3
4
5

พร้อมทังได้แนบเอกสารหลักฐานมาพร้อมนีและข้าพเจ้าขอรับรองว่ามีจาํ นวนหนีสินดังกล่าวเป็ นจริงเพือประกอบการพิจารณาเงินกู ้
ข้อ . ข้าพเจ้า ขอส่ง ชําระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบียเป็ นรายเดือ น เดือนละเท่ า ๆ กัน (เว้น แต่ งวดสุ ดท้าย)เดือ นละ.........................บาท
(...........................................................) จํานวน.........................งวด ตังแต่เดือนทีสหกรณ์จ่ายเงินกูต้ ามสัญญาทีระบุไว้
ข้อ . ในเวลานีข้าพเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์ เป็ นเงิน...............................บาท และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ ราย เดือน ๆ ละ........................บาท/ เดือน
ข้อ . นอกจากเงินค่าหุน้ และหลักทรัพย์ตามรายละเอียดการประเมินหลักทรัพย์ประกอบคําขอกูพ้ เิ ศษ ข้าพเจ้า ขอเสนอชือสมาชิกเพือคําประกัน
เงินกูด้ งั นี

พร้อมขอเสนอบุคคลคําประกัน ดังนี
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1 ชือ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที...................ตําแหน่ง ............................... สังกัด/โรงเรียน..........................
อําเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ...............................บาทโทรศัพท์บา้ น /ทีทํางาน/
มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที.........หมู่ที......... ถนน ...................ตําบล .................................. อําเภอ......................
จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน ......................... บาท (............................................) จึงลงลายมือชือไว้
เป็ นสําคัญ ลงชือ…………………….………ลายมือชือ

2 ชือ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที...................ตําแหน่ง ............................... สังกัด/โรงเรียน..........................

อําเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ...............................บาทโทรศัพท์บา้ น /ทีทํางาน/
มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที.........หมู่ท.........
ี
ถนน ...................ตําบล .................................. อําเภอ......................
จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน ......................... บาท (............................................) จึงลงลายมือชือไว้
เป็ นสําคัญ ลงชือ…………………….………ลายมือชือ

3 ชือ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที...................ตําแหน่ง ............................... สังกัด/โรงเรียน..........................

อําเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ...............................บาทโทรศัพท์บา้ น /ทีทํางาน/
มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที.........หมู่ที......... ถนน ...................ตําบล .................................. อําเภอ......................
จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน ......................... บาท (............................................) จึงลงลายมือชือไว้
เป็ นสําคัญ ลงชือ…………………….………ลายมือชือ

4 ชือ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที...................ตําแหน่ง ............................... สังกัด/โรงเรียน..........................

อําเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ...............................บาทโทรศัพท์บา้ น /ทีทํางาน/
มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที.........หมู่ที......... ถนน ...................ตําบล .................................. อําเภอ......................
จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน ......................... บาท (............................................) จึงลงลายมือชือไว้
เป็ นสําคัญ ลงชือ…………………….………ลายมือชือ

5 ชือ – สกุล …………………….…………….……. อายุ….............ปี สมาชิกทะเบียนที...................ตําแหน่ง ............................... สังกัด/โรงเรียน..........................

อําเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ...............................บาทโทรศัพท์บา้ น /ทีทํางาน/
มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที.........หมู่ที......... ถนน ...................ตําบล .................................. อําเภอ......................
จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน ......................... บาท (............................................) จึงลงลายมือชือไว้
เป็ นสําคัญ ลงชือ…………………….………ลายมือชือ
ทังนีผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมอยูภ่ ายใต้ระเบียบและหลักเกณฑ์สหกรณ์ทีใช้บงั คับอยูใ่ นขณะนี และทีเกิดขึนภายหลัง การอนุมตั ิเงินกูต้ ามคําขอนี
* คําเตือน สมาชิกคนหนึ งจะเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นสําหรับผูก้ ูม้ ากกว่าห้าคนในเวลาเดียวกันไม่ได้*

ข้อ . ข้าพเจ้าเป็ นสมาชิ ก กบข.  ชพค.  ชพส.  สมาชิ กสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ฯ (ส.ค.ส.)เลขที...............
 สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ไทย จํากัด(สสอท.) เลขที สมาชิ กชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด(สส ชสอ.)เลขที ............
ข้อ . ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าเมือข้าพเจ้าได้รับอนุมตั ิเงินกูพ้ ิเศษแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ขอกูเ้ งินจากทีอืนใด ซึงจะต้องหักเงินเดือน ณ ทีจ่าย จนกว่าจะชําระหนี เงินกู้
ดังกล่าวข้างต้นจน หมดสิ น
ข้อ . ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าข้อความทังหมดนี เป็ นความจริ ง และ เป็ นเอกสารหลักฐานแห่ งมูลหนี ที ถูกต้องมิได้กระทํา หรื อ มีส่วนรู ้ เห็ นในการกระทํา
ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรื อ ทําเอกสารหลักฐานดังกล่าวเป็ นเท็จแต่อย่างใด และ หากข้าพเจ้าได้รับอนุ มตั ิคาํ ขอกูย้ ืมเงิน ข้าพเจ้าตกลงจะไปทําสัญญากูย้ ืมเงิน
ตามระยะเวลาทีกําหนดและจะปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ในการนีข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าหักเงินเดื อน
หรื อเงินอืนใด ทีข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการหรื อหน่ วยงานอืนเพือนําส่ งต่อสหกรณ์ตามจํานวนเงินงวดชําระหนี ทีระบุไว้ในหนังสื อ
สัญญากูเ้ งินฉบับนี
ข้อ 11. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และ เงือนไขการกู้เงินรวมหนี ตลอดจน ข้อตกลงตามทีระบุไว้ในหนังสื อสัญญากูเ้ งิ น
ฉบับนีแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมรับและปฏิ บตั ิตามและให้ถือเป็ นส่ วนหนึ งของหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี มีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ ข้าพเจ้าได้รับทราบ
และเข้าใจข้อความในหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี แล้ว จึงลงลายมือชื อไว้เป็ นหลักฐาน
คํายินยอมของคู่สมรส
(ลงชือ)...................................................................ผู้ขอกู้
(................................................................)

ข้าพเจ้า.............................................................เป็ นคู่สมรสของ ...................................................................
ได้ยินยอมให้ ................................................................ กูย้ ืมเงินกูพ้ ิเศษ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์
จํากัด ตามสัญญาเงินกูข้ า้ งต้นนี และข้าพเจ้าได้ ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ

(ลงชือ).....................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.................................................................)
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หนังสือยินยอมให้สว่ นราชการ หักเงินชําระหนี ค่าหุน้ หรือเงินอืนใดให้แก่สหกรณ์และให้สหกรณ์หกั เงิน
ผูก้ ู ้
ค่าหุน้ เงินปันผลเงินเฉลียคืน หรือเงินอืนใดทีมีสทิ ธิได้รบั โดยหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก
ทําทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.........................จํากัด วันที...........เดือน........................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า...................................................................อายุ...... ปี เลขบัตรประชาชน ___ - __ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที........หมู่…....ซอย.....................ถนน....................... ตําบล............... อําเภอ................ จังหวัด................โทรศัพท์มอื ถือ .........................
รับราชการหรืองานประจําตําแหน่ง......................สังกัด / โรงเรียน..............................อําเภอ....................... เงินได้รายเดือน ....................บาท
เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท โทรศัพท์ททํี างาน / มือถือ ..............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที.....................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ /หน่วยงาน ทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนําส่งเงินให้สหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมี
หนังสือให้ความความยินยอมฉบับนีต่อสหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกอยู่เพือให้ตน้ สังกัดหักส่งเงินทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ทังปัจจุบนั และอนาคต ส่งให้แก่สหกรณ์ ดังนี
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ หรือ เงินอืนใดที ข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ หรือหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัด
อยู่ ทังปัจจุบนั อนาคต ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้งให้ใน แต่ละเดือนและส่งชําระหนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืนแลว้ แต่กรณีให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าทุกเดือนโดยหักเป็ นลําดับ
แรกตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไวว้ ่า “ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา
42/1 เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบตั ิ
หน้าทีอยู่ หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอืนใดทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชําระหนีหรือภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนสหกรณ์แจ้งไป
จนกว่าหนีหรือภาระผูกพันนันจะระงับสินไป ให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าว และส่งเงินทีหักไว้นนให้
ั แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม การหักเงินตามวรรคหนึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัดจากหนี
ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นขา้ ราชการ / ลูกจ้าง และได้รบั เงินบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอืนใดขา้ พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอืนใด ทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจํานวน
ดังกล่าวนันให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกครัง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ หรือเงินอืนใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ข้อ 2.เมือได้หกั ชําระหนีแก่ทางราชการแล ้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั
เงินดังกล่าวส่งชําระหนีให้สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตาม ข้อ 3. นี ให้มผี ลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน จนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีสินทีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 5. ในกรณีทข้ี าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่วนราชการทีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอืนหรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงิน
บําเหน็จ เงินบํานาญ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แลว้ แต่กรณี เพือส่งชําระ
หนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืนใด ให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนีทุกประการเพียงแต่สหกรณ์ได้มี
หนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพือดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล ้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินทีสหกรณ์จ่ายให้ขา้ พเจ้า รวมทังสิทธิเรียกร้องต่างๆ ทีข้าพเจ้าได้รบั ใน
ระหว่างทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนีของข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนีเป็ นลําดับแรก ถัดจากหนีภาษีอากร และ การหักเงินเข้ากองทุนทีสมาชิก
ต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม จนกว่าจะชําระหนีเสร็จสิน ตามมาตรา42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา8 ทีกําหนดไวใ้ นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนีทังหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ
จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญหนังสือยินยอมฉบับนี ข้าพเจ้าได้ทาํ ไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชือ ................................................................. ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม(ผูก้ )ู ้
(............................................................)
ลงชือ .................................................. พยาน/การเงิน/ผอ.รร

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

ลงชือ ................................................. พยาน/กรรมการเขต

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

- -

บันทึกเจ้าหน้าทีการเงินโรงเรียน/หน่ วยงาน

ผูก้ ู ้

แบบฟอร์มคําขอเงินกูพ้ ิเศษ

เขียนที ...............................................................................
วันที .................... เดือน .....................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า นาย  นาง นางสาว………………………………………………..…………. ตําแหน่ง ……………………….…..…………
สังกัด / โรงเรี ยน ........................................................ขอรับรองว่า  นาย  นาง นางสาว………………….……………………….......………
ตําแหน่ง ...........................................................................สังกัด / โรงเรี ยน .............................................................................................................. ได้รับเงิน
ได้รายเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ .................................. บาท เงินประจําตําแหน่ง,วิทยฐานะ ................................บาทและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประจําเดือน .................................................. บาท มีเงินเดือนคงเหลือ .............................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสมาชิกรายนีสามารถกูเ้ งิน และมีเงินเดือนเหลือชําระหนีได้

(ลงชือ)..............................................................เจ้ าหน้ าทีการเงินโรงเรียน/หน่ วยงาน
(..........................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
เขียนที ...............................................................................
วันที .................... เดือน .....................................พ.ศ.................
ข้า พเจ้า ………………………………………………………………..……...….…….. ตํา แหน่ ง ………………..………………….……
สังกัด/โรงเรี ยน….…....................................................................ได้พิจารณาตามความรู ้เห็นและตามทีได้สอบถามแล้ว ขอรับรองว่า
. เป็ นลายมือชือของ นาย นาง นางสาว…………………………………………..………………………………ผูข้ อกู้ / ผูค้ าประกั
ํ
นเงินกู้
จริ งและได้พิจารณาตามทีรู ้เห็นและตามทีสอบถามแล้วเป็ นจริ งทุกประการ
. ผูข้ อกู้ / ผูค้ าประกั
ํ
น อยูใ่ นระหว่างขอย้ายไป ............................. ไม่ขอย้าย
3. มีความเห็นว่า
สมควรให้กู้ / คําประกัน ได้
ไม่สมควรให้กู้ / คําประกันเพราะ...........................
4. ข้าพเจ้ารับทราบและจะหักเงิน ณ ทีจ่ายให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรก
(ลงชือ)

………………………………….…………

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

ผู้บังคับบัญชา

หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน ณ ทีจ่าย - -

แบบฟอร์มคําขอเงินกูพ้ ิเศษ

เขียนที…………………………………….………………………….
วันที ……………เดือน………………………..……………พ.ศ.……………..

เรียน ผู้อาํ นวยการสํ านักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสิ นธุ์ / ผู้อํานวยการ / หัวหน้ าหน่ วยงาน ทุกแห่ ง
ข้อ 1.ข้า พเจ้า (ผู ้กู )้ นายนางนางสาว………………………………………………….…………สมาชิ ก เลขทะเบีย นที……………....…สัง กัด /
โรงเรียน……………………………..……………อําเภอ…………….……….จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้กูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ ์ จํากัด ตามสัญญาที
...…………./……...….ลงวันที …………….………….จํานวนเงินกู.้ .……………..………….บาท (....................................................) ยินยอมให้หวั หน้าการเงินหรือผูม้ ี
หน้าทีจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานที ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือนหรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดเพือชําระหนีตามสัญญาเงินกูไ้ ม่ว่าจะเป็ น
หนีต้นเงินดอกเบียค่าอุปกรณ์แห่งหนีและ ค่าเสียหายตามทีปรากฏในสัญญาเงินกูไ้ ด้จนเต็มจํานวนทังนีโดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวให้ผูย้ ินยอมทราบล่วงหน้าก่อนและใน
กรณีทีข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานขา้ พเจ้ายินยอมให้หวั หน้าการเงินหรือผูม้ หี น้าทีจ่ายเงินเดือนของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่หกั เงินหรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั จาก
หน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่เพือชําระหนีดังกล่าวให้สหกรณ์ต่อไปจนครบตามสัญญา
ข้อ 2.
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ………….……………………………..………………………… ผูค้ ําประกัน คนที
ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว ………….………………………..……………………………… ผูค้ ําประกัน คนที
ข้าพเจ้า

นาย

นาง

นางสาว ……………….….………………………………………………. ผูค้ ําประกัน คนที

ข้าพเจ้า

นาย

นาง

นางสาว ………….……………..………………………………………… ผูค้ ําประกัน คนที

ข้าพเจ้า

นาย

นาง

นางสาว ………….………………………..……………………………… ผูค้ ําประกัน คนที 5

ได้คําประกันการกูเ้ งินของ นาย นาง นางสาว .…………………………………………………………..……ผูก้ ตู ้ ามสัญญาคําประกันลงวันที…………/………….ยินยอมให้
หัวหน้างานการเงินของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือ เงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดเพือชําระหนีแทนผูก้ ู ้ ในกรณีทผูี ก้ ูไ้ ม่
ชําระหนีตามข้อ1.ให้แก่สหกรณ์ฯและในกรณีทีข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หวั หน้างานการเงินของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินอืน
ใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพือชําระหนีดังกล่าวให้สหกรณ์ฯต่อไปและให้มผี ลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และ
แก้ไขฉบับที พ.ศ.
มาตรา /
อนึง หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือนฉบับนี ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนจนกว่าจะชดใช้เงินกูจ้ นเสร็จสิน หรือได้รบั ความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาฬสินธุ ์ จํากัด ก่อน
(ลงชือ) ………………………….….……..……….ผู้ให้ คํายินยอม(ผู้ก้ ู)
(………..……….………..……………..…....)
(ลงชือ)…….……………………..……….. ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูค้ าประกั
(ลงชือ)…….…………………….…………….. ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูค้ าประกั
ํ
น คนที )
ํ
น คนที 3)
(.......................................................)
(.........................................................)
(ลงชือ)…….…………………..….………. ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูค้ าประกั
(ลงชือ)…….………………..….………..……..ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูค้ าประกั
ํ
น คนที2)
ํ
น คนที 4)
(......................................................)
(...........................................................)
(ลงชือ)…….………………..….……..……..……..ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูค้ าประกั
ํ
น คนที 5)
(ลงชือ) ………………..………..………..พยาน/การเงิน/ผอ.รร. (......................................................)
ชือ) ……………………..…….………..….พยาน/กรรมการเขต
(………..…….…………….....................)
(………..…….…….......................)

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ตามที นาย นาง นางสาว………...…………..……………………………… สมาชิกทะเบียน……………….… สังกัด/โรงเรียน........................................................
อําเภอ.........................................จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รบั อนุมตั ิให้กูเ้ งินกูพ้ เิ ศษนี ตามสัญญาที…………..……/………....…ลงวันที……………………..…..……..……
จํานวนเงิน…...................………..บาท(...............................................) สัญญาส่งงวดชําระหนี…………….งวด ต้นเงินเดือนละ……………..…บาท พร้อมดอกเบีย นัน
ขา้ พเจ้าขอรับรองว่าผูก้ เู ้ ป็ นผูม้ คี วามสามารถในการส่งชําระหนีและยินยอมหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อนใดของผู
ื
ก้ ู ้ เพือชําระหนีเงินกูต้ ่อสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด เป็ นรายแรกตลอดจนครบตามสัญญา
(ลงชือ) ………………….………..…..………….…….ผูร้ บั รอง
(ลงชือ)………………………..………..………. ผูร้ บั รอง
(…………………..……………….………….)
(………………………….………………….)
หัวหน้างานการเงิน

ผูอ้ าํ นวยการ / หัวหน้าหน่วยงาน
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หนังสือยินยอมให้สว่ นราชการ หักเงินชําระหนี ค่าหุน้ หรือเงินอืนใดให้แก่สหกรณ์และให้สหกรณ์หกั เงิน
ค่าหุน้ เงินปันผลเงินเฉลียคืน หรือเงินอืนใดทีมีสิทธิได้รบั โดยหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก

แบบฟอร์มคําขอเงินกูพ้ เิ ศษ

ผูค้ าประกั
ํ
น

ทําทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู.........................จํากัด วันที...........เดือน........................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า...................................................................อายุ...... ปี เลขบัตรประชาชน ___ - __ ___ ___ ___ -___ ___ ___ ___ ___-___ ___ -___
ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที........หมู่…....ซอย.....................ถนน....................... ตําบล............... อําเภอ................ จังหวัด................โทรศัพท์มอื ถือ .........................
รับราชการหรืองานประจําตําแหน่ง......................สังกัด / โรงเรียน..............................อําเภอ....................... เงินได้รายเดือน ....................บาท
เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท โทรศัพท์ททํี างาน / มือถือ ..............................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที.....................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ /หน่วยงาน ทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนําส่งเงินให้สหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมี
หนังสือให้ความความยินยอมฉบับนีต่อสหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกอยู่เพือให้ตน้ สังกัดหักส่งเงินทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ทังปัจจุบนั และอนาคต ส่งให้แก่สหกรณ์ ดังนี
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ หรือ เงินอืนใดที ข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ หรือหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัด
อยู่ ทังปัจจุบนั อนาคต ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้งให้ใน แต่ละเดือนและส่งชําระหนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืนแลว้ แต่กรณีให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าทุกเดือนโดยหักเป็ นลําดับ
แรกตาม พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไวว้ ่า “ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542มาตรา
42/1 เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสือไว้กบั สหกรณ์ ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบตั ิ
หน้าทีอยู่ หักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอืนใดทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชําระหนีหรือภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนสหกรณ์แจ้งไป
จนกว่าหนีหรือภาระผูกพันนันจะระงับสินไป ให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าว และส่งเงินทีหักไว้นนให้
ั แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม การหักเงินตามวรรคหนึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัดจากหนี
ภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ กฎหมายว่าด้วยการ
คุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นขา้ ราชการ / ลูกจ้าง และได้รบั เงินบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอืนใดขา้ พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จบํานาญ หรือเงินอืนใด ทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจํานวน
ดังกล่าวนันให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกครัง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ หรือเงินอืนใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ข้อ 2.เมือได้หกั ชําระหนีแก่ทางราชการแล ้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั
เงินดังกล่าวส่งชําระหนีให้สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตาม ข้อ 3. นี ให้มผี ลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน จนกว่า
ข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีสินทีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์
ข้อ 5. ในกรณีทข้ี าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่วนราชการทีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอืนหรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงิน
บําเหน็จ เงินบํานาญ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แลว้ แต่กรณี เพือส่งชําระ
หนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืนใด ให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนีทุกประการเพียงแต่สหกรณ์ได้มี
หนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพือดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล ้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินทีสหกรณ์จ่ายให้ขา้ พเจ้า รวมทังสิทธิเรียกร้องต่างๆ ทีข้าพเจ้าได้รบั ใน
ระหว่างทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนีของข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนีเป็ นลําดับแรก ถัดจากหนีภาษีอากร และ การหักเงินเข้ากองทุนทีสมาชิก
ต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม จนกว่าจะชําระหนีเสร็จสิน ตามมาตรา42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา8 ทีกําหนดไวใ้ นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสือนีทังหมดแลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ
จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญหนังสือยินยอมฉบับนี ข้าพเจ้าได้ทาํ ไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

ลงชือ ................................................................. ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(............................................................)
ลงชือ .................................................. พยาน/การเงิน/ผอ.รร

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

ลงชือ ................................................. พยาน/กรรมการเขต

(.....................................................)
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สัญญาคําประกันสําหรับเงินกูพ้ ิเศษ

เขียนที.......................................................................................
วันที.............เดือน..........................พ.ศ................
ข้าพเจ้า.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที....................อายุ.............ปี เลขประจําตัวประชาชน หลัก
ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบท้ายหนังสื อนี รับราชการ หรื องานประจําในตําแหน่ ง...........................................
สังกัดโรงเรี ยน..............................................................................อําเภอ..........................................จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที................หมู่ที.........ซอย....................ถนน.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด......................... รหัส
ไปรษณี ย.์ ......................โทรศัพท์................................เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ง/วิทยฐานะ.......................บาท ขอทําสัญญา
คําประกันเงินกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด ซึงต่อไปในสัญญาคําประกันนีจะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ1. ตามที นาย นาง
นางสาว........................................................................(ต่อไปเรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ) ได้กเู้ งินกูพ้ ิเศษ จากสหกรณ์ ตาม
หนั ง สื อสั ญ ญาเงิ น กู้ พิ เ ศษ เลขที .............../.................ลงวัน ที ..........................เป็ นเงิ น จํา นวน..............................บาท
(............................................................) และผูก้ ไู้ ด้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้วนัน ข้าพเจ้าตกลงยินยอมคําประกันเพือหนี สิ น
เกียวกับเงินกูร้ ายนีเป็ นเงินจํานวน ................................บาท (..............................................................) พร้อมดอกเบียและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่า
ภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีรายนีด้วย
ข้อ2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคําประกันหนีดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื องการส่ งเงินงวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และการเรี ยก
คืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามทีกล่าวไว้ในหนังสื อสัญญาเงินกู้ สําหรั บเงินกู้พิเศษ นัน โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายิน ยอมปฏิบตั ิตาม ข้อผูกพันนัน ๆ ทุก
ประการ จนกว่าหนีสิ นและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การทีข้าพเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้า หลุดพ้นจากการ
คําประกันรายนี จนกว่าผูท้ ีข้าพเจ้าคําประกันไว้นี จะได้จดั ให้สมาชิ กอืนซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
ข้าพเจ้า
ข้อ4. ในกรณี ทีข้าพเจ้าต้องชําระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่
วันทีผูก้ ผู้ ิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนีแทนผูก้ โู้ ดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัด หักจํานวนเงิน ณ ทีจ่าย ชําระหนี
ซึงข้าพเจ้าต้องชําระให้แก่สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับจากหน่ วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้
ทําหนังสื อยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดมอบไว้กบั สหกรณ์เพือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป
ทังนีจนกว่าจะได้ชาํ ระหนีตามสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ ทีข้าพเจ้าได้คาประกั
ํ
นนัน โดยสิ นเชิงแล้ว
ข้อ . เมือผูก้ ผู้ ิดนัดชําระหนี ให้สหกรณ์มีหนังสื อบอกกล่าวแก่ขา้ พเจ้า ณ บ้านเลขที .............หมู่ที............ซอย.........................ถนน...................
ตําบล........................อําเภอ......................จังหวัด........................รหัสไปรษณี ย.์ ................หรื อตามทีข้าพเจ้าได้แจ้งเปลียนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอยู่จากทีได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์
ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนังสื อบอกกล่าว ณ สถานทีตามข้อ หรื อมีการดําเนิ นคดีเกียวกับหนี สิ นตามสัญญานี ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาํ เนาอยู่ตามที
ระบุไว้ในหนังสื อนี ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรื อโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสื อบอกกล่าวยังไปไม่ถึงหรื อสหกรณ์ไม่มีหนังสื อบอกกล่าว แก่ขา้ พเจ้า
ข้อ7. หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดีเกียวกับหนีสิ นตามสัญญานี ข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ทีศาลจังหวัดกาฬสิ นธุ์
สัญญาคําประกันฉบับนี ทําไว้ ณ วันทีซึงระบุขา้ งต้น ข้าพเจ้าได้พิจารณาไตร่ ตรองโดยรอบคอบและได้อ่านข้อความในสัญญานี โดยตลอดแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง และข้าพเจ้าสมัครใจเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา

………………………………….ผูค้ าประกั
ํ
น

ข้า พเจ้า ขอรั บ รองว่ า เป็ นลายมื อ ชื อของผู ้ค าํ (......................................................)
ประกันจริ งและตามทีข้าพเจ้าได้สอบถาม
ผู ้ค าประกั
ํ
น ซึ งได้แ สดงไว้ใ นสั ญ ญาคํา ………………………….พยาน/การเงิน/ผอ.รร.
ประกันนี แล้วเป็ นจริ งทุกประการ
(…………………..…………….)

(ลงชือ)...............................................................

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

ตําแหน่ง..............................................................

คํายินยอมของคู่สมรสของผู้คําประกัน

ข้าพเจ้า....................................................เป็ นคู่สมรส
ของนาย/นาง..........................................................ได้
ยินยอมให้คู่สมรส เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูพ้ ิเศษ ของ
นาย/นาง......................................................................
ตามสัญญาคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี และข้าพเจ้าได้
………………………….พยาน/กรรมการเขต ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
(ลงชื อ)...........................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(………………………………..)
(..................................................)
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คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
นเงินกู้พเิ ศษ
เรียน สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด / ผู้คาประกั
ํ
น ทุกท่ าน

-------------------------------------ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคําประกัน ผูค้ าประกั
ํ
นควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
คําประกัน ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ าประกั
ํ
นมีขอ้ สงสัยใดๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนทีจะทําสัญญาคําประกัน
การทีผูค้ าประกั
ํ
นลงลายมือชือในสัญญาคําประกันให้(ผูก้ )ู้ นาย นาง นางสาว.....................................................................
เพือคําประกันหนีตามสัญญาเงินกูพ้ ิเศษ เลขที..........................ลงวันที.................เดือน.....................................พ.ศ...............................
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด (ผูใ้ ห้ก)ู้ กับ ผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
นจะมีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ห้กใู้ น
สาระสําคัญ ดังนี
. ผูค้ าประกั
ํ
น จะต้องรับผิดชอบอย่างจํากัด ตามทีกําหนดในสัญญากูย้ ืมเงิน
. ผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องรับผิดชอบในหนีสิ นของผูก้ ตู้ ่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินทีได้คาประกั
ํ
นให้แก่ผกู ้ ู้
ตามสัญญากูย้ ืมเงิน และอาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบียหรื อค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีทีได้คาประกั
ํ
นไว้
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ าประกั
ํ
นยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ใน
สัญญาคําประกัน ทังนี สหกรณ์ ได้เตือนและผูค้ าประกั
ํ
นได้รับทราบคําเตือนแล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ต่อหน้าพยาน

(ลงชือ).................................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(.........................................................................)
(ลงชือ).....................................................พยาน/การเงิน/ผอ.รร. (ลงชือ).............................................................พยาน/กรรมการเขต
(..............................................................)
(..................................................................)

(ลงชือ)..................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
(......................................................................)

แบบฟอร์มคําขอเงินกูพ้ ิเศษ

- -

บันทึกเจ้าหน้าทีการเงินโรงเรียน/หน่ วยงาน

ผูค้ าประกั
ํ
น

เขียนที ...............................................................................
วันที .................... เดือน .....................................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า นาย  นาง นางสาว………………………………………………..…………. ตําแหน่ง ……………………….…..…………
สังกัด / โรงเรี ยน ........................................................ขอรับรองว่า  นาย  นาง นางสาว………………….……………………….......………
ตําแหน่ง ...........................................................................สังกัด / โรงเรี ยน .............................................................................................................. ได้รับเงิน
ได้รายเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ .................................. บาท เงินประจําตําแหน่ง,วิทยฐานะ ................................บาทและมีค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประจําเดือน .................................................. บาท มีเงินเดือนคงเหลือ .............................................บาท
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าสมาชิกรายนีสามารถกูเ้ งิน และมีเงินเดือนเหลือชําระหนีได้

(ลงชือ)..............................................................เจ้ าหน้ าทีการเงินโรงเรียน/หน่ วยงาน
(..........................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
เขียนที ...............................................................................
วันที .................... เดือน .....................................พ.ศ.................
ข้า พเจ้า ………………………………………………………………..……...….…….. ตํา แหน่ ง ………………..………………….……
สังกัด/โรงเรี ยน….…....................................................................ได้พิจารณาตามความรู ้เห็นและตามทีได้สอบถามแล้ว ขอรับรองว่า
. เป็ นลายมือชือของ นาย นาง นางสาว…………………………………………..………………………………ผูข้ อกู้ / ผูค้ าประกั
ํ
นเงินกู้
จริ งและได้พิจารณาตามทีรู ้เห็นและตามทีสอบถามแล้วเป็ นจริ งทุกประการ
. ผูข้ อกู้ / ผูค้ าประกั
ํ
น อยูใ่ นระหว่างขอย้ายไป ............................. ไม่ขอย้าย
3. มีความเห็นว่า
สมควรให้กู้ / คําประกัน ได้
ไม่สมควรให้กู้ / คําประกันเพราะ...........................
4. ข้าพเจ้ารับทราบและจะหักเงิน ณ ทีจ่ายให้สหกรณ์เป็ นอันดับแรก
(ลงชือ)

………………………………….…………

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

ผู้บังคับบัญชา

แผนผังแสดงที่ตงั้ ที่ดน
ิ และสิง่ ปลูกสราง
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่าแผนผังแสดงทีตังทีดินและสิ งปลูกสร้าง ตามรู ปแผนทีข้างบนนีถูกต้อง และ
ตรงกับความเป็ นจริ งทุกประการ
(ลงชือ).............................................................ผู้นําชี ทีดิน/เจ้ าของทีดิน
(.....................................................................)
(ลงชือ).............................................................ผูส้ าํ รวจและทําแผนที
(.....................................................................)
(ลงชือ).............................................................พยาน
(.....................................................................)

- -

รูปแบบโฉนด หรือ นส.3 ก. ทีด
่ ิน
มาตราสวน 1 :

น.

อ.

ต.

ลงชือ.....................................................................ผูจ้ าํ ลองแผนที
(....................................................................................)

รายละเอียดการประเมินหลักทรัพย์ประกอบคําขอกูเ้ งินพิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์

จํากัด

แบบฟอร์มคําขอเงินกู ้



โฉนด น.ส. ก. เลขที.....................................เนือที............................ตารางวา ราคาประเมิน....................................บาท
 สิ งปลูกสร้างไม้ ตึกคอนกรี ต ครึ งตึกครึ งไม้ อืนๆ ......................................................................................
ขนาดสิ งปลูกสร้าง กว้าง X ยาว ประมาณ ............................................... ตารางเมตร ราคาประเมิน..................................บาท
สถานทีตังสิงปลูกสร้าง บ้านเลขที...........หมู่ที..........ตําบล .......................... อําเภอ........................... จังหวัด...............................
เจ้ าของหลักทรัพย์ ชือ.......................................................................................เกียวข้องกับผูก้ ใู้ นฐานะ......................................
ทีอยูเ่ ลขที............หมู่ที .........บ้าน..................................ถนน.........................ตําบล............................อําเภอ...............................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์บา้ น....................................................มือถือ..................................................................



โฉนด น.ส. ก. เลขที.....................................เนือที............................ตารางวา ราคาประเมิน....................................บาท
 สิ งปลูกสร้างไม้ ตึกคอนกรี ต ครึ งตึกครึ งไม้ อืนๆ ......................................................................................
ขนาดสิ งปลูกสร้าง กว้าง X ยาว ประมาณ ............................................... ตารางเมตร ราคาประเมิน..................................บาท
สถานทีตังสิงปลูกสร้าง บ้านเลขที...........หมู่ที..........ตําบล .......................... อําเภอ........................... จังหวัด...............................
เจ้ าของหลักทรัพย์ ชือ.......................................................................................เกียวข้องกับผูก้ ใู้ นฐานะ......................................
ทีอยูเ่ ลขที............หมู่ที .........บ้าน..................................ถนน.........................ตําบล............................อําเภอ...............................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์บา้ น....................................................มือถือ..................................................................



โฉนด น.ส. ก. เลขที.....................................เนือที............................ตารางวา ราคาประเมิน....................................บาท
 สิ งปลูกสร้างไม้ ตึกคอนกรี ต ครึ งตึกครึ งไม้ อืนๆ ......................................................................................
ขนาดสิ งปลูกสร้าง กว้าง X ยาว ประมาณ ............................................... ตารางเมตร ราคาประเมิน..................................บาท
สถานทีตังสิงปลูกสร้าง บ้านเลขที...........หมู่ที..........ตําบล .......................... อําเภอ........................... จังหวัด...............................
เจ้ าของหลักทรัพย์ ชือ.......................................................................................เกียวข้องกับผูก้ ใู้ นฐานะ......................................
ทีอยูเ่ ลขที............หมู่ที .........บ้าน..................................ถนน.........................ตําบล............................อําเภอ...............................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์บา้ น....................................................มือถือ..................................................................



โฉนด น.ส. ก. เลขที.....................................เนือที............................ตารางวา ราคาประเมิน....................................บาท
 สิ งปลูกสร้างไม้ ตึกคอนกรี ต ครึ งตึกครึ งไม้ อืนๆ ......................................................................................
ขนาดสิ งปลูกสร้าง กว้าง X ยาว ประมาณ ............................................... ตารางเมตร ราคาประเมิน..................................บาท
สถานทีตังสิงปลูกสร้าง บ้านเลขที...........หมู่ที..........ตําบล .......................... อําเภอ........................... จังหวัด...............................
เจ้ าของหลักทรัพย์ ชือ.......................................................................................เกียวข้องกับผูก้ ใู้ นฐานะ......................................
ทีอยูเ่ ลขที............หมู่ที .........บ้าน..................................ถนน.........................ตําบล............................อําเภอ...............................
จังหวัด.....................................โทรศัพท์บา้ น....................................................มือถือ..................................................................

สรุป
.ทีดิน
.สิงปลูกสร้าง
.ทุนเรือนหุน้

จํานวน...............แปลง ราคาประเมิน...........................บาท
จํานวน .............หลัง ราคาประเมิน..........................บาท

คําประกันได้ ..............................บาท
คําประกันได้ ............................ บาท
จํานวน .............................บาท
รวมเป็ นเงิน...............................บาท

(ลงชือ)....................................................ผูข้ อกู ้
(.....................................................)

