
  ขอ้ 7. ขา้พเจา้ยินยอมให้....... ** กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์เพ่ือสหกรณ์ฯจะได้สะดวกในการติดต่อท่าน ** 

 
 

   สามัญเพ่ือเสริมสภาพคล่อง (ATM)    เขียนท่ี................................................................ 
   สามัญโครงการพเิศษ  เพ่ือการศึกษาหรือด ารงชีพ             วนัท่ี………………….…….………….…….... 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี   จ ากดั 
 ขา้พเจา้…………………....……….…เลขทะเบียนท่ี…...................เลขประจ าตวัประชาชน……....…..….......……..........
อาย…ุ….…ปี สถานภาพปัจจุบนั      โสด        สมรส        หยา่        หมา้ย      เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั
ต าแหน่ง…….…...………….   สังกดัหน่วยงาน /โรงเรียน ……………………….……   อ าเภอ………..……… จงัหวดักาญจนบุรี  
**โทรศัพท์มือถือ...............................................** เงินไดร้ายเดือน …..........................………บาท ไดท้ าหนงัสือกู ้ เงินผา่นระบบ 
ATM ไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาญจนบุรี จ ากดั เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินผา่นระบบ ATM  เป็นวงเงิน จ านวน..…......…...……..……บาท (…........……..................………) 

โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี  (ช้ีแจงเหตุผลแห่งการกูโ้ดยชดัเจน) ……………......................................................................... 
ขอ้ 2.  เม่ือขา้พเจ้าต้องการใช้เงินกู้จ านวนเท่าใดก็ได้แต่ไม่เกินวงเงินกู้ตามขอ้ 1 โดยท ารายการกู้ท่ีตู ้ ATM ธนาคาร 

กรุงไทย จ ากดั เพื่อโอนเงินจากบญัชีเงินฝากของสหกรณ์ ไปเขา้บญัชีออมทรัพยข์องของผูกู้เ้ลขบญัชีท่ี........................................
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั และถอนเงินจากบญัชีออมทรัพยใ์ชต้่อไป การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีในวนัใดย่อมเป็นหลกัฐานวา่ขา้พเจา้ไดรั้บ
เงินจากสหกรณ์แลว้ในวนันั้น 
 ขอ้ 3.  ขา้พเจา้ขอเสนอช่ือสมาชิกท่ียนิยอมค ้าประกนัเงินกูข้องขา้พเจา้ดงัน้ี 
            3.1 ช่ือ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจ าตวัประชาชน.................... ................. 
อายุ...........ปี เงินได้รายเดือน....... ............................บาท สถานภาพปัจจุบนั         โสด         สมรส        หย่า           หมา้ย     
ต าแหน่ง…….…...……สังกดัหน่วยงาน /โรงเรียน ……………………….……..(ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน)........................................ 
            3.2 ช่ือ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจ าตวัประชาชน.................... ................. 
อายุ...........ปี เงินได้รายเดือน....... ............................บาท สถานภาพปัจจุบนั         โสด         สมรส        หย่า           หมา้ย     
ต าแหน่ง…….…...……สังกดัหน่วยงาน /โรงเรียน ……………………….……..(ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน)........................................ 
            3.3 ช่ือ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจ าตวัประชาชน.................... ................. 
อายุ...........ปี เงินได้รายเดือน....... ............................บาท สถานภาพปัจจุบนั         โสด         สมรส        หย่า           หมา้ย     
ต าแหน่ง…….…...……สังกดัหน่วยงาน /โรงเรียน ……………………….……..(ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน)........................................ 
            3.4 ช่ือ.....................................................เลขทะเบียน.....................เลขประจ าตวัประชาชน.................... ................. 
อายุ...........ปี เงินได้รายเดือน....... ............................บาท สถานภาพปัจจุบนั         โสด         สมรส        หย่า           หมา้ย     
ต าแหน่ง…….…...……สังกดัหน่วยงาน /โรงเรียน ……………………….……..(ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน)........................................ 

ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ตกลงว่า จะช าระหน้ีเป็นงวดรายเดือนในวนัท าการตามก าหนดการตารางปฏิทินของสหกรณ์ จนกว่าช าระ
หน้ีเสร็จส้ิน โดยส่งช าระเงินตน้รายเดือน พร้อมดอกเบ้ียโดยช าระหน้ีใหเ้สร็จภายใน ………….. งวดเดือน นบัแต่เร่ิมส่งคืนเงินตน้
พร้อมดอกเบ้ีย โดยการยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินหักเงิน ณ ท่ีจ่ายส่งให้กบัสหกรณ์ตามหนงัสือยินยอมให้  
หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายท่ีขา้พเจา้ไดท้ าไวก้บัสหกรณ์ 

ขอ้ 5.  ขา้พเจา้ยินยอมเสียดอกเบ้ีย ตามอตัราดอกเบ้ียท่ีผูใ้ห้กูก้ าหนด โดยจ่ายดอกเบ้ียจากเงินตน้คา้งช าระเป็นรายวนั ซ่ึง
สหกรณ์สามารถปรับเปล่ียนดอกเบ้ียขึ้นหรือลงไดโ้ดยมิตอ้งแจง้ขา้พเจา้ทราบ 

ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้ช าระหน้ีไดต้ามสัญญา และไม่ผิดระเบียบ/มติของสหกรณ์ ทุกส้ินวนัท าการตามรอบปฏิทินส้ินเดือนของ
สหกรณ์ก าหนด ขา้พเจา้สามารถเบิกเงินกูไ้ดอี้กตามจ านวนไม่เกินตน้เงินท่ีไดช้ าระหน้ีให้กบัสหกรณ์ โดยผา่นระบบATM แต่ทั้งน้ี
จ านวนเงินกูร้วมทั้งส้ินตอ้ง ไม่เกินวงเงินตามขอ้ 1  

หนงัสือกูเ้ลขท่ี................................../.................. 
วนัที่............../.........................../....................... 



 

ขอ้ 7. ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินเดือนของขา้พเจา้  หักเงินงวดช าระหน้ีของขา้พเจา้ตาม ขอ้ 
4. เพื่อส่งต่อสหกรณ์ การยนิยอมน้ีใหมี้ผลบงัคบัตลอดไป จนกวา่หน้ีเงินกูน้ี้จะไดช้ าระแก่สหกรณ์จนหมด ขา้พเจา้ ไม่เปล่ียนแปลง
ค ายนิยอมน้ีไม่วา่กรณีใดๆ 

ขอ้ 8.  กรณีท่ีขา้พเจ้าได้โอนหรือยา้ยไปต่างจังหวดัหรือไปรับราชการกับหน่วยงานอ่ืน ท่ีไม่สามารถด าเนินการโอน
สมาชิกระหว่างสหกรณ์ได ้ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์น าเงินปันผลและเงินเฉล่ียนคืนมาช าระหน้ีและดอกเบ้ียไดทุ้กปีจนกว่าจะมี
การโอนสมาชิกหรือมีการช าระหน้ีเสร็จส้ินแลว้ 
 ขอ้ 9.  ขา้พเจา้ทราบและเขา้ใจดี ขอยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบั และระเบียบว่าดว้ยการให้กูฯ้ ของสหกรณ์ท่ีไดก้ าหนด
ขึ้นถือปฏิบติัทุกประการ รวมทั้งหากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหนา้ดว้ย ซ่ึงสหกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหผู้กู้ท้ราบล่วงหนา้ 

ขอ้ 10. หากขา้พเจา้ผิดนดัช าระหน้ี งวดหน่ึงงวดใด ให้ถือว่าผิดช าระหน้ีทั้งหมด สัญญากูเ้ป็นอนัถึงก าหนดช าระคืนเงิน
ตน้และดอกเบ้ียทั้งหมดโดยทนัที โดยมิตอ้งค านึงถึงระยะเวลาในการช าระหน้ีตามหนังสือกู ้ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องร้อง
บงัคบัคดีไดท้นัที และขา้พเจา้ยนิยอมชดใชค้่าเสียหายท่ีสหกรณ์ตอ้งใชจ่้ายไปในการด าเนินคดีแก่สหกรณ์โดยครบถว้น 

ขอ้ 11. ในกรณีขา้พเจา้จะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการหรือออกจากราชการหรืองานประจ าไม่ว่าดว้ยเหตุใด ๆ จะแจง้
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยู่กบัสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระให้เสร็จส้ิน
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี ท่ีมีหนา้ท่ีจ่าย ค่าจา้ง เงินสะสม บ าเหน็จบ านาญ เงินทุนเล้ียงชีพ
หรือเงินอ่ืนใด ในหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้ง จะจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หักเงินช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ีย
ส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้

ขา้พเจา้มีรายการเก่ียวกบัเงินเดือนของขา้พเจา้ ดงัน้ี 
 

เงินเดือน 
รายการหกัเงิน 

ภาษ ี กบข. ชพค. ชพส. สหกรณ์ การเคหะ 
พฒันา
ชีวิตครูฯ 

ธนวฎั 
(ด/บ รายเดือน) 

ธนาคาร อ่ืนๆ คงเหลือ 

            
  ขา้พเจา้ขอรับรองว่ารายการท่ีเสนอมาทั้งหมดน้ีเป็นความจริง และยินยอมให้สหกรณ์ตรวจสอบกบัหน่วยงานตน้สังกดั
ของขา้พเจา้ได ้
 

                                                                                         (ลงช่ือ)…..…………………………..…………….ผูกู้ ้
                   (……………………………..………………) 

 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่รายการเก่ียวกบัเงินเดือน ถูกตอ้งเป็นความจริง 
 

 (ลงช่ือ)…..…………………………..…………….เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
                   (……………………………..………………) 

 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 
 ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็นและตามท่ีไดส้อบถามแลว้ (เห็นสมควรท่ีสหกรณ์ฯ จะใหเ้งินกูส้ามญัแก่สมาชิกน้ี
หรือไม่)....................................................................................................................................................................................                                                                  

 

    (ลงช่ือ)…..…………………………..…………….ผูบ้งัคบับญัชา/หวัหนา้หน่วยงาน 
                                                                        (……………………………..………………) 
                                                        วนัท่ี................./............................../............................. 



หนังสือยินยอมของคู่สมรสผู้กู ้
(ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้กู้มีคูส่มรส) 

เขียนที่………………………………………. 
                    วันที่……………………………………...…………… 

 ข้าพเจ้า นาย, นาง, นางสาว………..……………….........................………...……………………...เป็นสามีหรือภรรยาของ
นาย, นาง, นางสาว………..………………...................ได้ยินยอมให้ นาย ,นาง,นางสาว...……………….………………… 
กู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เป็นเงินจำนวน...................................................... ..บาท 
(..................................................................................... .) คำยินยอมนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือเงินกู้
สำหรับเงินกู้สามัญ ฉบับลงวันที่........................................................ 
 
    ...................................................สามี / ภรรยา 

    ...................................................ผู้กู้ 

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

หนังสือรับรองสถานภาพโสด 
 

ขอรับรองว่า นาย,นาง,นางสาว..............................................................สภานภาพโสดจริง 

 

ลงชื่อ...................................................ผู้บังคับบัญชา 

                        (...................................................) 
................................................................................................................................................................................ 
โปรดแจ้งความประสงค ์

1.  หนังสือยนิยอมการถอนเงินฝากค้ำประกันเงินกู้ (รหัส 012) 
       นำฝากเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด  รหัส 088 - ...................................... ของขา้พเจ้า 

            ได้ตามระยะเวลาเงื่อนไขท่ีสหกรณ์กำหนด 

   ลงช่ือ...................................................ผูย้ินยอม/ผู้กู้ 

         (..................................................) 
2.  การขอรับเงินกู้ 
       สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เลขที่บัญชี 088 - ...................................... 

       ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี.......................................................  เลขที่บัญชี....................................................... 

                      (แนบสำเนาหน้าสมุด ธนาคารกรุงไทย) 


