
 
 
    

 

คําขอวงเงินกูสามัญ 
เขียนที่ ............................................................... 
วันที่ ................................................................ 

 

เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด  
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว ....................................................................สมาชิกเลขที่ ...........................อายุ.....................ป 
รับราชการ/ทํางานประจําในตําแหนง................................................................สถานที่ทํางาน............................................................ 
หนวย............................................อําเภอ.................................จังหวัดปตตานี  รับเงินไดรายเดือนจํานวน....................................บาท 
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก.....................................................ปจจุบันอยูบานเลขที่ ...........................หมูที่...................... 
ถนน/ซอย.................................ตําบล...........................................อําเภอ................................................................ จังหวัดปตตานี 
ชื่อคูสมรส..............................................................สมาชิกเลขที่................................อายุ.....................ป อาชีพ................................ 
ตําแหนง.............................................สถานที่ทํางาน................................................หนวย............................................................... 
อําเภอ................................................จังหวัด......................................  ขอเสนอคําขอวงเงินกูสามัญ  เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้ 
 

 ขอ 1.  ขาพเจาขอวงเงินกูสามัญจากสหกรณจํานวน ...................................บาท (................................................................) 
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปน้ี   (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด)................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 ขอ 2.  ขาพเจามีหุนชําระเต็มมูลคาแลวอยูในสหกรณ จํานวน.......................หุน  คิดเปนเงิน............................................บาท 
และสงเงินคาหุนอยูในอัตราเดือนละ .......................... บาท  เปนสมาชิกมาแลว ....................................... ป 
 ขอ 3.  ขาพเจามีหนี้สินอยูกับสหกรณในฐานะผูกู  ดังตอไปนี้ 
   (ก)  เงินกูสามัญ /พิเศษ  เลขที่ .................... วันที่ ................................... คงเหลือ.........................................บาท 
   (ข)  เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขที่ .................... วันที่ ................................... คงเหลือ.........................................บาท 
 ขอ 4.  นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ    ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปนี้ 

ชื่อ สมาชิก
เลขที่ 

 
รับราชการ
ประจํา 

ตําแหนง/สังกัด 

เงินได 
รายเดือน

(บาท) 
ชื่อคูสมรส 

ขาพเจาผูกพันตน 
ที่จะเขาค้ําประกัน 
ตามคําขอกูขางตน
นี้จึงลงลายมือชื่อ 
ไวเปนสําคัญ 

      
      
      
      
      
      

 

หนังสือกูที่ .................../............. 
วันที่ ............./............../............ 
บัญชีเงินกูที่ ...............................

 

รับที่ ................../................... 
วันที่ ..................................... 



 
 ขอ 5.  หากขาพเจาไดรับเงนิกู   ขาพเจาขอสงคนืตนเงนิกูเปนงวดรายเดือนเทากันตามเงื่อนไขในหนังสือสัญญาวงเงนิกู
สามัญตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 6.  ในการรบัเงินกู    ขาพเจาจะทําหนังสือสัญญาวงเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด 
 ขอ 7.  (กรณีผูขอกูมีคูสมรส)  ในการกูเงินตามคําขอกูนี้   ขาพเจาไดรับความยินยอมจากคูสมรส     ซ่ึงพรอม 
จะลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูตอไป 
 

คํายินยอมของคูสมรส 
 

                                                                                     ขาพเจาทราบและยินยอมตามคําขอกูนี้ 
 
                              ลงชื่อ................................................ผูกู  ลงชื่อ ...................................................คูสมรส         
                             (...........................................)            (..............................................) 
                

 

ความเห็นของผูบังคับบัญชาชั้นตน 
 

วันที่ ............................................... 
 

 ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็นและตามที่ไดสอบถามแลว  ขอใหความเห็นดงัตอไปนี้ 
   (1) ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูที่แจงไวตามคําขอนี้ เปนความจริงหรือไม ?                จริง       ไมจริง 
   (2) ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซึ่งอาจจะถูกใหออกจากงานประจําหรือไม ?      ไมมี       มี 
   (3) ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณเปนจํานวนมากจนอาจจะมีปญหาในการหักเงิน ณ ที่จายหรือไม ?      ไมมี       มี 
   (4) ขาพเจาขอรับรองวาผูขอกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอที่จะหักชําระสหกรณ ณ ที่จายตามที่ระบุไวได 
   (5) ขาพเจาขอรับรองวาลายมือชื่อในคําขอกูนี้ เปนลายมือช่ือของผูขอกูและคูสมรสจริง 
 
        ลงช่ือ...................................................... 
                (....................................................) 
        ตําแหนง.................................................. 
 
 

ความเห็นของผูจัดการสหกรณฯ 
 
 

 (1) ไดตรวจสอบแลวเห็นควร    ใหกูได                 ไมสามารถใหกูได 
       ใหกูเต็มจํานวน   ใหลดยอดเงินกู 
 (2) เห็นควรพิจารณาใหกูไดจํานวน .........................................................................บาท  
 
        ลงชื่อ...................................................... 
                (....................................................) 

 
ความเห็นกรรมการเงินกู 

 

  ไดพิจารณาแลว    ไมอนุมัติ        อนุมัติใหกูไดจํานวน .....................................................................บาท  
 
        ลงชื่อ.................................................... 
                (..................................................) 
 



          หนังสือสัญญากูเงินกูสามัญ 
 

ที่......................../......................บัญชีเงินกูที่............................. 
 

    ชื่อผูกู.......................................................................................... 
 

                  วันที่................................................................ 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................สมาชิกเลขที่................................รับราชการหรือ 
ทํางานประจําในตําแหนง.............................................................ที่ทําการ/โรงเรียน.................................................................... 
สังกัด..............................................หนวย...........................................ขอทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด 
เพื่อเปนหลกัฐานดังตอไปนี ้
 

 ขอ 1.  ขาพเจาไดกูเงนิจากสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากดั   เปนจํานวน.............................................................บาท 
(.................................................................................................)    และขาพเจาไดรับเงินตามหนังสือกูนี้โดยถูกตองครบถวนแลว 
 ขอ 2.  ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือน   งวดละ   .....................................................................บาท 
(.......................................................................................)   พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ .........................................บาทตอป 
รวม............................งวด   โดยจะสงชําระงวดแรกภายในวนัที่ .........................เดือน...................................พ.ศ........................ 
 

 ขาพเจาขอยืนยนัวา    เงนิงวดชําระหนี้    (รวมทั้งเงนิตนและดอกเบี้ย)     แตละงวดถึงกําหนดสงชําระภายในวันสิ้นเดือนที ่
ระบุไวสําหรับงวดนั้น  ๆ 
 

 ในกรณีที่มีเหตจํุาเปนที่สหกรณจะตองเพิ่มอัตราดอกเบีย้เงนิกู     ขาพเจายินยอมใหสหกรณเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงนิกูสงูกวา 
อัตราที่กําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควร   และเมื่อใดก็ได    ทัง้นี้สหกรณไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 
แตประการใด 
 ขอ 3.  ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดงัตอไปนี้  คือ........................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................................... 
 ขอ 4.  ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคบับญัชา    หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อไดรับมอบหมาย 
จากสหกรณ หกัเงินงวดชําระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงชําระหนี้ตอสหกรณนัน้    จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณได 
 ขอ 5.  ขาพเจายินยอมใหถือวา  ในกรณีใด ๆ ดังกลาวไวในขอคับของสหกรณขอ 17  เงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคนื 
โดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที    โดยมิพกัคํานึงกําหนดเวลาที่ใหไว 
 ขอ 6.  ขาพเจายอมรับผูกพนัตามขอบังคับของสหกรณขอ  18  วา   ถาขาพเจาประสงคจะขอยาย   หรือลาออกจากราชการ 
หรืองานประจําตามขอบังคับของสหกรณขอ 31 (3)  แลว  ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ  และจัดการชําระหนี้สิน 
ซ่ึงขาพเจามีอยูมีอยูกับสหกรณใหเสร็จสิ้นเสยีกอน 
 

 ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สนิใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน      ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงนิสะสมราชการ   
เงินบําเหน็จ  เงนิบํานาญ  เงินชพค. หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการ หรือนายจางจะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาว เพื่อสงชําระหนี ้
ซ่ึงขาพเจามีอยูกับสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได 



 ขอ 7.  หากมีการบังคับคดีใด ๆ ก็ตาม  ขาพเจายินยอมใหสหกรณโอนหุนของขาพเจา และผลประโยชนอ่ืนใดที่ขาพเจาพงึ
ไดรับจากสหกรณชําระหนี้ของขาพเจาที่มีอยูกบัสหกรณนั้นไดกอน  และหากตองมีการฟองรองคดีตอศาล ขาพเจายินยอมใหมีการ
ฟองรอง ณ ศาลจังหวัดปตตานี 
 

 หนังสือนี้   ขาพเจาอาน และเขาใจหมดแลว   จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 

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

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

      ลงช่ือ   ...............................................................     ผูเขียน 
       (........................................................) 
 

 
 

คําอนุญาตของคูสมรส 
 

        เขียนที่ ............................................................ 
        วันที่................................................................ 
 ขาพเจา   นาย/นาง ...................................................................สามี/ภรรยา  ของนาย/นาง............................................ 
อนุญาตให  นาย/นาง...........................................................กูเงินของสหกรณออมทรัพยครปูตตานี จํากดั  ไดตามหนังสือกูขางตน
นี้ 
 
      ลงช่ือ   ...............................................................     สามี/ภรรยา 
       (........................................................) 
 

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

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว  ................................................................ไดรับเงินกู  จํานวน ........................................
บาท 
(......................................................................................)    ตามหนงัสือกูนีไ้ปเปนการถกูตองแลว  
 
      ลงช่ือ   ...............................................................     ผูรับเงิน 
       (........................................................) 
 

      ลงช่ือ   ...............................................................     พนักงานตรวจสัญญา 
       (........................................................) 
           ................./................/................ 
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                 สหกรณออมทรพัยครูปตตานี จํากดั                     
           หนังสือสัญญากูเงินสามัญ  ผานระบบเอทีเอ็ม 

                                                                                                                                  
                                                                                                                                    วันที่.................................................... 
 

เรียน คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด 
 

 ขาพเจา............................................................... เลขประจําตัวประชาชน............................................อายุ...............ป 
สมาชิกเลขที่....................................... ตําแหนง.......................................... สังกัดหนวย............................................................ 
โรงเรยีน / สํานกังาน........................................................โทรศัพท...................................เงินไดรายเดือน.............................บาท 
อยูบานเลขที่......................หมูที่............ ซอย................................... ถนน.............................ตําบล / แขวง................................. 
อําเภอ / เขต .............................................. จังหวัด........................................ โทรศัพทมือถือ..................................................... 
 

 ขอ 1. มีความประสงคขอกูเงินกูสามัญผานเครื่องเอทีเอ็มจากสหกรณในวงเงนิจํานวน..............................................บาท 
(.....................................................................) มีวัตถุประสงคเพื่อ..........................................................โดยใชบุคคลค้ําประกัน 
 ขอ 2. ในการรับเงินกู ตามจํานวนเงินในขอ 1  เมื่อสหกรณอนุมัติวงเงนิกูแลว ขาพเจาตกลงจะทํารายการดวยบัตรเอทีเอ็ม 
ผานระบบเครื่องฝาก – ถอนเงนิอัตโนมัติของธนาคาร    เพื่อโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณไปเขาบญัชีเงินฝากออมทรัพยของ
ขาพเจาผานธนาคารกรงุไทย จํากัด  (มหาชน)  บัญชีเลขที่......................................................................................................... 
สาขา.............................................................โดยมีจํานวนเงนิที่ขอโอนตามความประสงคของขาพเจา    แตไมเกินจํานวนเงินกู 
ที่ไดรับอนุมัติตามขอ 1 และขาพเจายินยอมใหถือวา การโอนเงินกูเขาบัญชีของขาพเจาในวนัใดใหถือเปนหลักฐานวาขาพเจาไดรับ
เงินกูเรียบรอยแลวในวันนัน้ 
 ขอ 3. เมื่อสหกรณไดอนุมัติวงเงินกูใหแกขาพเจาแลว   หากขาพเจามีหนี้เงินกูประเภทใดประเภทหนึง่ตามสญัญาเงินกูเดิม 
คางชําระอยูกับสหกรณเปนจํานวนเงนิเทาใดใหถือวาจํานวนหนี้คงเหลือดังกลาวนั้น เปนสวนหนึ่งของวงเงนิกูตามสัญญากูฉบับใหม
นี้ และใหสัญญาเงินกูฉบับเดมิเปนอันระงับไป และขาพเจามีสทิธิทํารายการโอนเงินกูภายในวงเงินคงเหลือจากวงเงินกูที่ไดรบัอนุมัติ 
หลังจากหกัชําระหนี้ตามสัญญาเงินกูฉบับเดมิออกแลว 
 ขอ 4. ขาพเจาตกลงวาจะชําระคืนเงินตนไมนอยกวา 120  งวดของเงินกูที่ไดรบั    และชําระดอกเบี้ยในอัตรา 
รอยละ .......................บาท/ป  นับจากวันที่สหกรณโอนเงินกูครั้งสุดทายจากบญัชีเงินฝากของสหกรณเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ของขาพเจา และขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยเงนิกูในอัตราที่สหกรณกาํหนด 
 ขอ 5. ขาพเจายนิยอมใหผูบังคบับญัชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงนิเดือนของขาพเจา หัก ณ ที่จายรายเดือนของขาพเจา  
และนําสงตอสหกรณตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ที่ระบุไวในหนังสือสัญญากูฉบับนี ้
 ขอ 6. ขาพเจาไดรับทราบ  ขอบังคับ  ระเบียบ  หลักเกณฑ  ประกาศ และเงื่อนไขการใหวงเงนิกูผานระบบเอทีเอ็ม ตลอดจน
ขอตกลงการใชบริการทางการเงิน ที่ระบุไวดานหลังหนังสือสญัญากูฉบบันี้แลว ขาพเจายินยอมรับและปฏบิัติตามและใหถือเปนสวน
หนึ่งของสญัญากูฉบับนี้ มีผลผกูพันขาพเจาโดยสมบูรณทกุประการ 
 ขอ 7. เมื่อหนังสือสัญญากูเงนิฉบับนี้ครบกําหนด หากสหกรณหรือขาพเจามิไดบอกเลกิสญัญา ใหถือวาหนังสือสัญญากู
ฉบับนี้ มีผลบงัคับคราวละ 10  ปตลอด    โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกวาจะครบกําหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนงัสือ
สัญญากูฉบับใหม 
 
 

เลขที่รับ..................วันที่...................... 
คําขอเลขที่.......................................... 
สัญญาเงินกูเลขที่................................ 



 
 
 ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญากูฉบับนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลกัฐาน 
 

(ลงชื่อ).........................................................................ผูกู 
                       (.........................................................................) 

 
 
 
 
 

 
 

          หนังสือสัญญากูเงินกูสามัญ 
 

ที่........................../......................บัญชีเงินกูที่
............................. 

 

    ชื่อผูกู.......................................................................................... 
 

         วันที่
................................................................ 
 

 ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..................................................................สมาชิกเลขที่..................................รับราชการ
หรือ 
ทํางานประจําในตําแหนง................................................................ที่ทําการ/โรงเรยีน
.................................................................... 
สังกัด................................................หนวย...........................................ขอทําหนงัสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูปตตานี 
จํากัด 
เพื่อเปนหลกัฐานดังตอไปนี ้
 

 ขอ 1.  ขาพเจาไดกูเงนิจากสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากดั   เปนจํานวน...............................................................
บาท 
(.................................................................................................)    และขาพเจาไดรับเงินตามหนังสือกูนี้โดยถูกตองครบถวนแลว 
 ขอ 2.  ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือน   งวดละ   .......................................................................
บาท 
(..........................................................................................)   พรอมดอกเบีย้ในอัตรารอยละ .........................................บาทตอ
ป 
รวม............................งวด   โดยจะสงชําระงวดแรกภายในวนัที่ ...........................เดือน...................................พ.ศ...................... 
 

 

 

บันทึกขอตกลงการใชบริการเงินกูผานระบบเอทีเอ็ม 
 

1. ผูใชบรกิารตกลงวา ในกรณีทีส่หกรณอนุมตัิวงเงินกูแลว จะดําเนนิการถอนเงินสูงสุดไมเกินจํานวนที่ธนาคารกําหนดใหถอนไดในแตละวนั 
และจะคงเหลือเงนิไวในบัญชีไมนอยกวา 100  บาท 

2. ในการทํารายการผานระบบเครื่องฝาก– ถอนเงินอัตโนมตัิผานบัตรเอทีเอ็ม ผูใชบริการตกลงจะทํารายการดวยรหัสลับประจําตัวของตนเอง 
หากยอมใหบุคคลอ่ืนนําบัตรไปทาํรายการแทน ยนิยอมรบัผดิชอบแทนในการทํารายการทางการเงนิที่เกิดข้ึนไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

3. ในกรณีทีบ่ัตรเอทเีอ็มเกิดการสูญหาย หรือถกูบุคคลอื่นนําไปใชโดยมไิดรับคํายินยอมจากผูใชบริการ ผูใชบรกิารตกลงจะรบีดําเนนิการ
แจงอายดับตัรดังกลาวตอธนาคารกรุงไทยฯ ภายใน 24 ช่ัวโมง นบัตัง้แตทราบเหต ุและแจงตอสหกรณนับตัง้แตเวลาเริ่มทาํการของ
สหกรณทนัท ีมฉิะนั้นตกลงยินยอมใหถือวาบรรดารายการที่เกิดข้ึนในขณะเวลาดงักลาวเปนการกระทําโดยตัวผูใชบริการเองทั้งสิ้น 

4. เมื่อไดรับเงินกู หรือเงนิอ่ืนใดจากสหกรณ ผูใชบรกิารตกลงใหสหกรณโอนเงินดังกลาวเขาบัญชีธนาคารในนามของผูใชบรกิาร ตามเลขที่
บัญชีที่ระบไุวในหนังสือสัญญากูเงนิฉบบันี ้

5. บรรดาเอกสารใชบรกิารทํารายการวงเงินกูสามัญผานระบบเครื่องเอทเีอ็ม ที่ใชบริการหรือบคุคลอ่ืนใด ทํารายการผานเครื่องบรกิารฝาก-
ถอนเงนิอัตโนมัตโิดยใชบตัรเอทีเอ็ม ยนิยอมใหถือวาเปนหลกัฐานการใชบรกิารทางการเงินระหวางผูใชบรกิารและสหกรณได 

6. ในกรณีที่เลขทีบ่ญัชีเงินฝากธนาคารของผูใชบริการไดเปลีย่นแปลงไปไมวาดวยเหตใุดกต็ามหรือมจีํานวนเงนิไมเพียงพอกับจํานวนเงนิ   
ที่มกีารทาํรายการเบิกถอนเงนิฝากหรือโอนเงนิหรือผูใชบรกิารทําผดิเงื่อนไขการใหบรกิารตามขอตกลงฯและหนังสือสัญญากูเงินฉบบันี ้
ผูใชบรกิารตกลงยินยอมใหธนาคารระงับ และ / หรือการใหบริการตามรายการนัน้ๆทันท ี โดยไมถอืเปนความบกพรองหรือการปฏบิัติ   
ผิดสัญญาของสหกรณแตอยางใด 

7. ผูใชบรกิารตกลงใหธนาคารปรบัเปลี่ยนอัตราคาธรรมเนียมตาง ๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยถือวาผูใชบรกิารไดรับทราบ         
      การเปลีย่นแปลงอตัราคาธรรมเนียมดงักลาวแลว นับจากวันที่สหกรณไดรับหนงัสือแจงจากธนาคารหรือนับแตไดมกีารปดประกาศ        
        ของสหกรณเปลี่ยนแปลงอตัราคาธรรมเนยีมดังกลาว 
8. ผูใชบรกิารตกลงยินยอมใหธนาคารหกัเงินคาธรรมเนียมการใชบริการ และ/หรือคาใชจาย และ / หรือคาเสียหายใดๆที่ผูใชบริการ   

ตองรบัผิดชอบชดใชใหแกธนาคารตามบันทกึขอตกลงการใชบรกิารจากบัญชีเงินฝากสมาชิกทีม่ีอยูกับธนาคารเพื่อชําระหนี้ดังกลาวไดทนัที
ตามที่ธนาคารเหน็สมควร 

9. บันทกึขอตกลงการใชบริการเงนิกูผานระบบเอทีเอ็มฉบับนีใ้หถือเปนสวนหนึง่ของขอตกลงฯและหนังสือสญัญากูเงิน หากมขีอความใด   
ในบันทกึฉบบันี้ขัดแยงกับขอความตามหนังสือสัญญากูเงินใหตีความตามขอตกลงและหนังสือสัญญากูเงนิฉบบันี ้

 
ขาพเจาไดรับทราบและเขาใจขอความในหนังสือสัญญากูนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

 
(ลงช่ือ).....................................................................ผูใชบรกิาร 

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



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระแกสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด 
 

         เขียนที่..................................................... 
                  ................................................................     
        โทร.  ...................................................... 
 

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

 ขาพเจา.............................................................อายุ................ป  ปจจุบันอยูบานเลขที่........................หมูที่................ 
ตรอก/ซอย................................................ถนน...........................................ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/
เขต.........................................จังหวัด........................................รับราชการสังกัดโรงเรียน..............................................อําเภอ
................................................จังหวัด........................................ตําแหนง...................................................................... 
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด เลขทะเบียน...................................... มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงให
สหกรณออมทรัพยที่ขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับตนสังกัดในการหักเงิน ณ ที่จาย ตามหนังสือใหความยินยอม  
ดังนี้ 
 ขอ 1.  ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง   หรือเงินบํานาญที่ขาพเจาไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่สหกรณ
ออมทรัพยครูปตตานี จํากัด   แจงในแตละเดือนและสงชําระหนี้ ชําระคาหุน  หรือเงนิอื่นแลวแตกรณีใหแกสหกรณ 
ออมทรัพยครูปตตานี จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน ๆ ละ .................................. บาท เขาบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาปตตานี  
เลขทีบัญชี   907-1-04577-3 
 ขอ 2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ   ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงิน
บําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด แจงและสงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพย
ครูปตตานี จํากัด แทนขาพเจา 
 ขอ 3.  การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใดเมื่อไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจา
ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด  แทนขาพเจา 
 ขอ 4.  หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน เวน
แตจะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด  
 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง  ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 
 
 
     ลงชื่อ........................................................... ผูใหคํายินยอม 
             (.................................................) 
 

     ลงชื่อ........................................................... พยาน (หัวหนาหนวยงานตนสังกัดผูเบิก           
                                                       (.................................................)              หรือผูที่ไดรับมอบหมาย) 
 

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

 
 
 
 



 
 
 
 

หนังสือสัญญาค้ําประกัน 
สําหรับเงินกูสามัญ 

 
             ที่............................./............................... 
 

  ชื่อผูคํ้าประกัน............................................................................ 
 
         วันที่ ........................................................ 
 

 ขาพเจา..............................................................................................สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยครูปตตานี 
จํากัดเลขทะเบียนที่.............................รับราชการหรือทาํงานประจําในตําแหนง.............................................................. 
สังกัดหรือโรงเรียน....................................................อําเภอ.........................................................จังหวัดปตตาน ี
ขอทําหนังสือค้าํประกัน  ใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูปตตานี  จํากัด       เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี ้
 

 ขอ 1.   ตามที่ .................................................................................. ไดกูเงินของสหกรณตามหนังสือสัญญา
เงินกูสามัญที่ ....................../...........................  วันที่  ...................................... นั้น   ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยาง 
ไมมีจํากัด 
 ขอ 2.  ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้    อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู 
กอนถึงกําหนด   ตามที่กลาวไวในหนังสือกูนัน้โดยตลอดแลว   ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น  ๆ    
ทุกประการ 
 ขอ 3.   ในกรณีที่สหกรณยอมผอนเวลาสงเงินงวดชาํระหนี้      ตามทีก่ําหนดไวนั้นใหแกผูกู      ขาพเจาถือวา 
การผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย   จึงใหถือวาขาพเจาตกลงในการผอนเวลานั้น ๆ  ดวยทุกครั้ง 
 ขอ 4.   เมื่อปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สิน      ซึ่งขาพเจาค้ําประกันไวนี้     ใหแกสหกรณตามขอผูกพัน   ไมวาจะ 
เปนเพราะเหตุใด ๆ   และสหกรณไดแจงความนั้นใหขาพเจาทราบ    ขาพเจายอม รับผิดชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู    
โดยมิพักใชสิทธิ์ของผูค้ําประกัน    ตามมาตรา    688  , 689,  และ  690    แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้น 
แตประการใดเลย 
 ขอ 5.   ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู     ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชา 
หรือเจาหนาทีผู่จายเงินไดรายเดือนของขาพเจา    เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณโปรดหักจํานวนเงินงวดชาํระหนี้     
ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณ    จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเมื่อจาย   เพื่อสงตอสหกรณดวย 
 ขอ 6.   ขาพเจายินยอมตกลงวา     หากผูกูตายเกิน    1  ป    ขาพเจายินยอมรับใชหนีใ้หสหกรณแทนผูกู 
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จส้ิน 
 
 

                                          (โปรดพลิก) 
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       หนังสือค้ําประกันนีท้ําไว ณ วันที่ซ่ึงระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................... ผูค้ําประกัน 
              (......................................................) 
 
     ลงชื่อ.......................................................... พยาน 
              (......................................................) 
     สมาชิกเลขที่................................................ 
 
     ลงชื่อ.......................................................... ผูเขียน 
              (......................................................) 
 

คําอนุญาตของคูสมรส 
 
         เขียนที่...................................................... 
        วันที่ ..................................................................... 
 
 ขาพเจา  นาย/นาง .....................................................เปนสามี/ภรรยาของนาย/นาง........................................... 
ไดอนุญาตให นาย/นาง .................................................................เปนผูค้ําประกันตอสหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด 
ตามหนังสือค้ําประกันขางตนนี้ 
 
 
     ลงชื่อ.......................................................... สามี/ภรรยา 
              (......................................................) 
 
     ลงชื่อ.......................................................... พยาน 
              (......................................................) 
     สมาชิกเลขที่............................................... 
 
     
 
 
 


