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                                 วันยื่นค ำร้อง  วันท่ี..................เดือน..........................................พ.ศ...................ช่ือ..................................................................... 
สมำชิกเลขท่ี...........................ต ำแหน่งปัจจุบัน...........................................สังกัด (หน่วยงำน/สถำนศึกษำ)................................................................. 
อ ำเภอ.........................จังหวัดเลย  เงินเดือน..............................บำท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี..............หมู่ที่............ถนน..................ต ำบล................... 
อ ำเภอ.........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์ท่ีท ำงำน......................บ้ำนพัก..................มือถือ........................ 
เกิดเมื่อวันที่..............เดือน.........................พ.ศ...............ปัจจุบันอำย.ุ..........ปี.........เดือน อำยุครบ 60 ปี ในวันท่ี...........เดือน.................พ.ศ.............. 
ประสงคร์ับเงินกู้โดยบัญชีเงินฝำก           สหกรณ์         ธนำคำร.............................................................เลขท่ี 
 

                                 จ ำนวนเงินท่ีขอกู้.......................................บำท (..........................................................) เหตผุลเพื่อ............................................. 
และขอส่งช ำระเป็นงวดรำยเดือน ๆ ละเท่ำกัน ดังนี้        ส่งช ำระตำมจ ำนวนงวดสูงสดุที่สหกรณ์ก ำหนด        ส่งช ำระ........................................งวด 
ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีประกำศเปลีย่นแปลงอัตรำดอกเบี้ยเงินกู้เพ่ิมขึ้น  ผูกู้้ยินยอมเสยีดอกเบีย้เงินกู้ตำมทีผู่ใ้ห้กู้เรียกเก็บเพิ่มขึ้น  เมื่อผู้ให้กูไ้ดแ้จ้งเป็นหนังสือ
ให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน หรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบลว่งหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน   ในกรณีที่แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยนั้น  ผูกู้้ยินยอมให้ถือ
ว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรยีกเก็บดอกเบีย้เงินกู้เพ่ิมขึ้นไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสำรอื่นใดท่ีผู้ให้กู้จะต้องส่งให้แกผู่้กู้เป็นประจ ำเป็นกำร
แจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว 
                                                                                                                                                                                                 
 

                                                 นอกจำกค่ำหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์แล้ว  ยังมีบุคคลค้ ำประกันดังนี้ 

(1) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด.........................................สมำชิกเลขท่ี...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(2) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด.........................................สมำชิกเลขที.่..........................ลำยมือช่ือ................................. 
(3) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด.........................................สมำชิกเลขท่ี...........................ลำยมือช่ือ................................. 
(4) ช่ือ – สกุล..............................................................สังกัด.........................................สมำชิกเลขท่ี...........................ลำยมือช่ือ................................. 
                                                

                                             ข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะปฏิบตัิตำมข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ  แนวปฏิบัติ และประกำศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำ 
 

จังหวัดเลย จ ำกัด  ที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำ  และกำรอนุมัตเิงินกู้ครั้งน้ีทุกประกำร               ลงช่ือ...................................................................ผู้ขอกู้ 
 
 

(1)  มีหุ้น...........................................................................บำท 

(2)  สิทธิกู้.........................................................................บำท 

(3)  เพิ่มหุ้น.......................................................................บำท 

(4)  หน้ีสำมัญ....................................................................บำท 

(5)  หน้ีพิเศษ.....................................................................บำท 

(6)  หน้ีฉุกเฉิน...................................................................บำท 

(7)  หน้ีสวัสดิกำร..............................................................บำท 

(8)  ดอกเบี้ย......................................................................บำท 

(9)  ดอกเบี้ยคืน.................................................................บำท 

(10) คงเหลือรับจริง...........................................................บำท 
         
 
 
      (ลงช่ือ)..............................................................เจ้ำหน้ำท่ี            
             (..............................................................) 
                        ……………/……..…………………../…………. 

                                                                             

                                                                              ควรอนุมัติให้กู ้        ควรชะลอไว้ก่อน 
 
 

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

 
        ควรอนุมัติ..............................บำท     ไม่ควรอนุมัติ เพรำะ.................................. 
 
 
                  (ลงช่ือ)..............................................................ผู้จดักำร/รองผู้จัดกำร 

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

 
        อนุมัติ...........................บำท งวดช ำระจ ำนวน............งวด ๆ ละ..............บำท 
 
 

                  (ลงช่ือ)..............................................................ประธำน/รองประธำน 

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

ค ำขอกู้สำมัญเพือ่สวัสดิกำร 

วันที่รับเรื่อง............/............./............. 
จนท.ผู้รับเรื่อง..................................... 

หนังสือกู้ท่ี..................../...................... 
วันที่................/................/................... 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  

2. รำยกำรขอกู้ 

  

3. รำยกำรค  ำประกัน 

4. เง่ือนไขส ำคัญ 

5. สถำนภำพปัจจุบัน ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั นต้น   

ควำมเห็นของผู้จัดกำร หรือรองผู้จัดกำร 

  

กำรอนุมัติ 

 

ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ.2558 
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หนังสือรับรอง 
 

เลขท่ี......................../......................        เขียนที่........................................................ 
 
             หนังสือน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่ำ............................................................................ 
ต ำแหน่ง...................................โรงเรียน/หน่วยงำน....................................................... 
ได้รับเงินเดือน....................................บำท  เงินวิทยฐำนะ.....................................บำท 

และมเีงินไดร้ำยเดือนหลังหักเงินประเภทต่ำง ๆ จำกเงินได้รำยเดือน  ดังรำยละเอียด
ดังต่อไปนี ้
          1. เงินกู้สวัสดิกำรของหน่วยงำน  ท่ีต้นสังกัดเป็นผู้หักเงิน  (ระบุรำยกำร) 
             .......................................................จ ำนวน..................................บำท/เดือน 

          2. เงินกู้ธนำคำร (ระบุ)....................................จ ำนวน.....................บำท/เดือน 

          3. เงินกู้ สอ.ครูกรมสำมญัศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั จ ำนวน..............บำท/เดือน 

          4. รำยกำรหักอ่ืน ๆ ........................................จ ำนวน.....................บำท/เดือน 

                                 รวมหัก ณ ที่จ่ำย...........................................บำท/เดือน 

                                             เงินคงเหลือ.................................บำท/เดือน 

                  ให้ไว้  ณ  วันท่ี..............เดือน.......................................พ.ศ...................  
 
 
             (ลงชื่อ).................................................................(ผู้บังคับบัญชำชั นต้น)    
                       (................................................................) 
            ต ำแหน่ง................................................................... 
 

หมายเหตุ : 
1. ผู้ลงนามรับรองต้องมีต่าแหน่งไม่ต ่ากว่าผู้บังคับ 
   บัญชาชั้นต้น  กรณีลงนามแทนต้องเป็นผู้มีต่าแหน่ง 
   ผู้ช่วย  หรือรอง  หรือผู้ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการ 
   ในต่าแหน่งเท่านั้น 

                 2. ทุกรายการต้องเป็นข้อมูล ณ วันที ออกหนังสือรับรอง 

 
 
 
 

 

 
 

หนังสือมอบอ ำนำจรับเงินกู้สำมัญ 
 

เขียนที่................................................... 
 

          ข้ำพเจ้ำ........................................................................ 
สมำชิกเลขท่ี....................สังกัด/หน่วย...................................... 
ได้ยื่นค ำขอกูส้ำมญัต่อสหกรณ์  และได้รับอนุมตัิแล้วนั้น 

ข้ำพเจ้ำขอมอบอ ำนำจให้.......................................................... 
ต ำแหน่ง..........................................หรือ................................... 
เป็นผู้รับเงิน  หรือเอกสำรแทนตัวเงิน/แทนข้ำพเจ้ำ 

        อน่ึง ข้ำพเจ้ำยินยอมผูกพันตนเป็นลูกหนีต้่อสหกรณ ์

ตั้งแต่วันท่ีข้ำพเจ้ำได้ท ำสญัญำกูต้อ่สหกรณ์และไดจ้่ำยเงินกู้/ 

เอกสำรแทนตัวเงินให้แก่ผู้รับมอบอ ำนำจ 
 
      (ลงชื่อ)...............................................ผู้มอบอ ำนำจ 

      (ลงชื่อ)...............................................ผู้รับมอบอ ำนำจ 

      (ลงชื่อ)...............................................พยำน 

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

ค ำรับรองของผู้รับมอบอ ำนำจ 

          ข้ำพเจ้ำ......................................................ได้รับเงินกู้/
เอกสำรแทนตัวเงิน จ ำนวน..............................................บำท 

(......................................................) จำกสหกรณ์ตำมหนังสือ
มอบอ ำนำจข้ำงบนน้ีเป็นกำรถูกตอ้งแล้ว 

(ลงชื่อ).......................................ผู้รับเงิน (ผู้รับมอบอ ำนำจ) 
(ลงชื่อ).......................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน 

         ............/............/............. 
 

 
 

หนังสือให้ค ำยินยอมของคู่สมรส 

 
เขียนที่........................................................................... 

วันท่ี....................เดือน..........................................พ.ศ..................... 
       ข้ำพเจ้ำ.........................................................................ยินยอมให้................................................................ซึ่งเป็น (........) สำมี   (........) ภริยำ ของ 

ข้ำพเจ้ำท ำนิติกรรมอันเป็นกำรจัดกำรสินสมรสของข้ำพเจ้ำ  และคู่สมรสต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกดั  และยอมรับในข้อ
ผูกพันทุกประกำร                                                          
     
 
                                                                      (ลงช่ือ)..........................................................................สำมี/ภริยำ 

                                                                              (..........................................................................) 
 
 
                                                                       (ลงช่ือ)..........................................................................พยำน/และผูร้ับรอง 
                                                                               (..........................................................................) 
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หนังสือกู้  และหนังสือค  ำประกัน 
 
ส ำหรับเงินกู้สำมัญ..............................................................................................................  ท่ี................../.................. 
หนังสือกู้นี้ท ำขึ้นเมื่อวันท่ี.....................................................................ณ  สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกดั  ระหว่ำง 

(ก)  ช่ือ.................................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกดั  
เลขทะเบยีนที่........................  บัตรประชำชน/บตัรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เลขท่ี..........................................................อำยุ..................ป ี
ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............................หมู.่...............ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................... 
แขวง/ต ำบล......................................... เขต/อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์............................ 
ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “ผู้กู”้ ฝ่ำยที่หนึ่งกับ 

(ข) บุคลผูม้ีรำยชื่อปรำกฏซึ่งต่อไปนี้เรยีกรวมกันและแทนกันว่ำ “ผู้ค้ ำประกัน” 
ชื่อ  1..............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกัด  
เลขทะเบยีนที่........................  บัตรประชำชน/บตัรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เลขท่ี..........................................................อำยุ..................ปี 
ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............................หมู.่...............ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................... 
แขวง/ต ำบล......................................... เขต/อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์............................ 
ชื่อ  2..............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกัด  
เลขทะเบยีนที่........................  บัตรประชำชน/บตัรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เลขท่ี..........................................................อำยุ..................ป ี
ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............................หมู.่...............ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................... 
แขวง/ต ำบล......................................... เขต/อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์............................ 
ชื่อ  3..............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกัด  
เลขทะเบยีนที่........................  บัตรประชำชน/บตัรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เลขท่ี..........................................................อำยุ..................ปี 
ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............................หมู.่...............ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................... 
แขวง/ต ำบล......................................... เขต/อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์............................ 
ชื่อ  4..............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย  จ ำกัด  
เลขทะเบยีนที่........................  บัตรประชำชน/บตัรเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เลขท่ี..........................................................อำยุ..................ป ี
ที่อยู่ปัจจุบันตำมทะเบียนบ้ำนเลขที่...............................หมู.่...............ตรอก/ซอย.........................ถนน............................................... 
แขวง/ต ำบล......................................... เขต/อ ำเภอ.....................................จังหวัด............................รหสัไปรษณีย์............................ 
ฝ่ำยที่สอง และ 

(ค) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศกึษำจังหวัดเลย  จ ำกดั  ส ำนักงำนตั้งอยู่เลขท่ี 43  หมู่  8  ต ำบลนำอำน  อ ำเภอเมือง  จังหวัดเลย  
ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่ำ “ผู้ให้กู้” ฝ่ำยทีส่ำม 

คู่สัญญำทุกฝ่ำย  ตกลงท ำหนังสือกู้ฉบับนี้ขึ้น  ดังมีข้อควำมต่อไปนี้ 
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรกู้ 

(1) จ ำนวนเงินกู้................................................บำท  (...................................................................................................................) 
(2) น ำเงินกู้ไปใช้เฉพำะเพ่ือกำรดังต่อไปนี   คือ............................................................................................................................... 

บัญชีเงินฝำก บัญชีประเภทออมทรัพย์  เลขท่ี...........................................  ช่ือบัญชี............................................................... 
ช่ือสถำบันกำรเงิน............................................. รวมทั้งบญัชีเงินฝำกอื่นใดท่ีเกิดจำกกำรเปลี่ยนแปลงบญัชีเงินฝำกดังกล่ำวด้วย 

(3) อัตรำดอกเบี ย  อัตรำร้อยละ  MLR  (ปัจจุบันเท่ำกับร้อยละ...........................ต่อปี)  (อัตรำดอกเบีย้สูงสุดหรืออัตรำดอกเบี้ย  
กรณผีิดนัดผิดสัญญำ  ไมเ่กินอัตรำดอกเบี้ยที่นำยทะเบียนก ำหนดและเป็นไปตำมประกำศของสหกรณ์)) 

(4) ระยะเวลำกู้  ก ำหนด........................................งวด  นับตั้งแต่วันท่ีผูกู้้ลงนำมในสัญญำนี้ (ปัจจุบันหมำยถึงงวดรำยเดือน) 
(5) เง่ือนไขกำรช ำระหนี   ช ำระทั้งต้นเงินและดอกเบีย้  แต่ละงวดเมื่อถงึก ำหนดกำรหักส่งเงิน  ตำมประกำศของหน่วยงำนต้นสังกัด/

กรมบัญชีกลำง  โดย ผู้กู้  ยินยอมให้  หน่วยงำนต้นสังกัด/กรมบัญชกีลำงหักเงินส่งให้แก่  ผู้ให้กู้ตำมสญัญำกู้นีส้ ำหรับกำรช ำระ
คืนเงินกู้  ผู้กู้  ตกลงช ำระตำมเงื่อนท่ีระบุในรำยละเอยีดข้อก ำหนดและเงือนไข.......................................................... 
เป็นงวดรำยเดือนงวดละ.............................................................................................................................................................. 
 
 

ลงช่ือ....................................................................ผู้กู ้
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(6) คู่สัญญำตกลงปฏิบัตติำมเงื่อนไขทีร่ะบุในข้อ(3) และข้อ (4) ข้ำงต้น  เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่ำงอ่ืนในรำยละเอียดข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขกำรกู้เงินสำมัญ...............................................................................................................ที่แนบทำ้ยสัญญำกู้นี้ 

(7) รำยละเอียดข้อก ำหนด  และเงื่อนไขกำรกู้ ปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบท้ำยหนังสือกู้  และถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือกู้นี้ด้วย 
 
 

          ลงช่ือ....................................................................ผู้กู ้
     (...................................................................) 

 
 
(1)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน (2)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
         (...................................................................)           (...................................................................) 

 
 

(3)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน (4)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
         (...................................................................)           (...................................................................) 
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รำยละเอียดข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรกู้สำมญั........................................................................................... ที่......................../.......................... 
ส ำหรับผู้กู ้
 ข้อ 1  ผู้ให้กู้ตกลงให้กู้และผู้กูต้กลงกู้เงินจำกผู้ให้กู้เป็นจ ำนวนตำมทีร่ะบุในข้อ (1) ข้ำงต้นโดยผู้กู้ตกลงจะรับเงินกู้จ ำนวนดังกล่ำวจำก
ผู้ให้กู้โดยให้กู้น ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกตำมที่ระบุในข้อ (3) ข้ำงต้นและหรือเช็ค  และหรือเงินสด  โดยผูกู้้ยอมเสียเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยใหแ้ก่ผู้ให้กู้
ในอัตรำดอกเบี้ยตำมที่ระบุใน  ข้อ  (4)  ข้ำงต้น  ทั้งนี้ผู้กู้ได้รับเงินกู้ไว้ครบถ้วนแล้วตำมหลักฐำนกำรจำ่ยเงิน 
 ในกรณีที่ผู้กูผ้ิดนัดช ำระหนี้หรือเหตุอื่นใดที่ท ำให้ผู้กู้ค้ำงช ำระและ/หรือบำงส่วนเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยไม่ว่ำงวดใดงวดหนึ่งและ/หรือ
ผู้กู้ปฏิบัตผิิดเงื่อนไขของหนังสือกู้นี้ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่งหรือท้ังหมด  ผู้กู้ยินยอมช ำระดอกเบีย้ของจ ำนวนเงินท่ีค้ำงช ำระให้แก่ผู้ให้กู้ในอัตรำ
ดอกเบี้ยสูงสุดหรืออัตรำดอกเบี้ยกรณผีิดนัดตำมประกำศของผู้ให้กู้เรื่องอัตรำดอกเบีย้เงินให้กู้ยืม 
 ในกรณีที่ผู้ให้กู้มีประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี ยเงินกู้เพ่ิมขึ น  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี ยเงินกู้ตำมที่ผู้ให้กู้เรียกเก็บเพ่ิมขึ น  เมื่อ
ผู้ใหกู้้ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ  30  วัน  หรือแจ้งทำงจดหมำยให้ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 7 วัน 
 ในกรณีที่แจ้งให้ทรำบทำงกฎหมำยนั น  ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่ำกำรแจ้งโดยกำรพิมพ์ข้อควำมกำรเรียกเก็บดอกเบี ยเงินกู้เพ่ิมขึ นไว้ใน
ใบเสร็จรับเงิน  หรือเอกสำรอื่นใดที่ผู้ให้กู้จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ ำกำรแจ้งให้ทรำบทำงจดหมำยแล้ว 
 อน่ึง  อัตรำดอกเบี้ย MLR และอัตรำดอกเบี้ยสูงสดุหรืออัตรำดอกเบีย้กรณผีิดนดัผดิสญัญำอำจเปลี่ยนแปลงไดต้ำมประกำศของผู้ให้กู้
เป็นครำว ๆ ไป  และผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้น ำดอกเบี้ยตำมอัตรำดอกเบี้ยที่ได้ประกำศเปลี่ยนแปลงใหม่นั้นเป็นฐำนในกำรคดิดอกเบี้ยตำม
หนังสือกู้นี้ทันที  ทั้งนี้นับแต่วันท่ีประกำศดังกล่ำวมผีลบังคับใช้ตลอดไปจนกว่ำผู้กู้จะช ำระหนี้เสร็จสิน้  โดยผู้ให้กู้จะแจ้ง  กำรเปลี่ยนแปลง  
อัตรำดอกเบีย้ MLR  และอัตรำดอกเบี้ยสูงสดุหรือดอกเบี้ยกรณีผดินัดผิดสัญญำให้ผู้กู้ทรำบ  โดยปดิประกำศไว้ ณ ท่ีท ำกำร ของผู้ให้กู้ 
 ข้อ 2  ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ต้นสังกัดของผู้กู้  หรือสถำบันกำรเงินเจ้ำของบัญชีเงินฝำกที่ผู้กู้  จ่ำยเงินเดอืนหรือบ ำนำญหรือเงินพึงได้  อ่ืน
ใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รบัเป็นผูห้ักส่งช ำระเงินต่อผู้ให้กู้เป็นประจ ำทุกงวดตลอดไป 
 ข้อ  3  ผู้กู้ขอรับรองว่ำนอกจำกบัญชีของผู้กู้ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 1. แล้ว ผู้กู้จะไม่น ำเงินเดือนและ / หรอืเงินบ ำนำญ  และหรือเงินพึงได้
อื่นใดท่ีผู้กู้มีสิทธิได้รับ  เข้ำบญัชีอ่ืนใดโดยไมไ่ด้รับควำมยินยอมจำกผู้ให้กู้ก่อนเป็นอันขำด 
 ข้อ  4  ในกรณีที่ผู้กู้ผดินัดผิดสัญญำนี้  หำกปรำกฏวำ่ผู้กู้มีบญัชีเงินฝำกใดๆ อยู่กับสถำนบันกำรเงินใดๆ ไม่วำ่ที่ส ำนัก/สำขำใดๆและมี
เงินปันผลเฉลี่ยคืน  ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินจำกบญัชีฝำกนัน้ๆ  เพื่อช ำระหนี้ตำมสญัญำนีไ้ดท้ันทีโดยไมต่้องไดร้ับกำรยินยอมจำกผู้กู้แต่
อย่ำงใด  ทั้งนี้  จนกว่ำผู้ให้กู้ช ำระหนี้ครบ 
 ข้อ  5  หำกผู้กู้ผิดข้อตกลงข้อใดขอ้หน่ึงแห่งสัญญำนี้  ผู้กูย้ินยอมรับผิดชดใช้ค่ำเสียหำย  บรรดำทีผู่้ใหกู้้จะพึงได้รับอันเนื่องมำจำกผดิ
ข้อตกลงตำมหนังสือกู้  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือน  ทวงถำมให้ช ำระหนี้  ตลอดจนค่ำฤชำธรรมเนยีม  ค่ำทนำยควำม  และค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินคดีให้ช ำระหนี้ตำมสญัญำนี ้ ให้แก่ผู้ให้กู้ตำมที่ผู้ให้กู้เห็นสมควร 
 ข้อ  6  นอกเหนือจำกเหตุผิดนัดผิดสัญญำตำมกฎหมำยแล้ว  เมื่อมีเหตุกำรณ์หนึ่งเหตุกำรณ์ได้ดังต่อไปนี เกิดขึ น  ให้ถือเป็นเหตุ
ผิดนัด 
  6.1  ผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้ตำมเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญำนี้ไม่ว่ำงวดใดงวดหนึ่ง 
  6.2  ผู้กู้ปฏิบัติผดิเง่ือนไข  และ/หรือค ำรับรองที่ระบุไว้ในสญัญำนีไ้มว่่ำข้อใดข้อหนึ่ง 
  6.3  ผู้กู้พ้นสภำพกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมญัศกึษำจังหวัดเลย  จ ำกดั 
6.4  ผู้กู้เป็นผู้มีหนีส้ินล้นพ้นตัวหรอืถูกศำลสั่งพิทักษ์ทรัพย์หรือถูกเจำ้พนักงำนผู้มีอ ำนำจตำมกฎหมำยยึดหรืออำยดัทรัพยส์ินใดๆ  ของผูกู้ ้
  6.5  ส ำนักงำนต้นสังกัด  หรือสถำบันกำรเงิน  หรือเจ้ำของบัญชีเงินฝำกไม่สำมำรถน ำเงินเดือน  และ/หรือเงินบ ำนำญ  
และ/หรือเงินพึงได้อื่นใดทีผู่้กู้มสีิทธิได้รับส่งให้ผู้ให้กู้  และ/หรือมีกำรเปลีย่นแปลงไม่ว่ำด้วยเหตุใด  เปน็เหตุให้ไม่มีกำรน ำเงินเดือน  และ/หรือ
เงินบ ำนำญ  และ/หรือเงินพึงได้อืน่ใดส่งให้ผู้ให้กู ้
  6.6  เมื่อหลักประกันของผู้กู้บกพร่อง  และผู้กูไ้ม่จัดกำรแก้ไขให้คืนดีภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรด ำเนินกำรก ำหนด 
 
 
 
 
ลงช่ือ......................................................ผู้กู ้   ลงช่ือผู้ค้ ำประกัน  (1)......................................................... 

(2)......................................................... 

         (3)......................................................... 

(4)......................................................... 
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  ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้กู้ตกเป็นผูผ้ิดสญัญำดังกล่ำวในข้อ  6  ตำมสัญญำนี้ไม่ว่ำข้อใดข้อหนึ่ง  ผู้ให้กู้จะมหีนังสือแจ้งให้ผู้กู้
ด ำเนินกำรแกไ้ขเหตุแห่งกำรผิดนดัผิดสัญญำภำยในระยะเวลำที่ผู้ให้กู้ก ำหนด  โดยไม่ถือเป็นกำรที่ผู้ให้กู้ยอมผ่อนปรนหรือสละสิทธิในผลแห่งกำร
ผิดนัดผิดสัญญำนั้น  ซึ่งหำกพ้นก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ในหนังสือแจ้งดังกล่ำวและผู้กูย้ังไมด่ ำเนนิดำรแก้ไข  และ/หรือไม่สำมำรถแก้ไขเหตุ
แห่งกำรผิดนดัสญัญำดังกล่ำวแล้ว  ผู้ให้กู้มีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกร้องหนี้ท้ังหมดคืนได้ทันที  พร้อมดอกเบี้ยในอัตรำสูงสุดหรือในอัตรำ
ดอกเบี้ยกรณีผดิสญัญำตำมที่ระบใุนข้อ  1.  วรรค  3  นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดสญัญำนั้นเป็นต้นไป  จนกว่ำผู้ให้กู้ไดร้ับช ำระหนี้ตำมสัญญำเปน็ต้นไป  
จนกว่ำผู้ให้กู้ได้รับช ำระหนี้ตำมสญัญำนี้เสร็จสิ้นรวมทั้งค่ำเสยีหำยที่ผู้กู้จะพึงไดร้ับอันเนื่องมำจำกกำรผิดนดัสญัญำของผู้กู้  ตลอดจนคำ่ใช้จ่ำยใน
กำรเตือน  ทวงถำมให้ช ำระหนี้  ตลอดจนค่ำฤชำธรรมเนยีม  ค่ำทนำยควำม  และค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี  และค่ำบังคับกำรช ำระหนีด้้วยจน
เต็มจ ำนวน  ท้ังนี้  ในกำรบอกเลิกสัญญำตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ผู้ให้กู้จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ทรำบ 
ส ำหรับผู้ค  ำประกัน 
 ข้อ  1  ตำมที่ผู้ให้กู้(สหกรณ)์)ได้ให้ผู้กู้  กู้เงินสำมญั  .....................................................  จ ำนวนเงินกู ้ ...................................บำท 
(...................................................................................)  ตำมหนังสือเงินกู้สำมัญที่  ................./................  ลงวันท่ี  ........................................ 
ตำมวัตถุประสงค์แห่งกำรกู้ของผู้กูค้ือ  ...............................................................................................  และผู้กูไ้ดร้ับเงินไปจำกผู้ให้กู้(สหกรณ์)) 
โดยถูกต้องแล้ว  ผูค้้ ำประกันยินยอมค้ ำประกันหน้ี  ดังกล่ำว  พร้อมดอกเบี้ย  และค่ำสินไหมตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้น
ด้วย 
 ข้อ  2  ผู้ค้ ำประกันได้ยินยอมค้ ำประกันหน้ีดังกล่ำวตำม  ข้อ  1  และทรำบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้  อัตรำ
ดอกเบี้ยและกำรเรียกคืนเงินกู้ถึงก ำหนดตำมที่กล่ำวไว้ในหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมญันั้นโดยตลอดแล้วผู้ค้ ำประกันยอมปฏิบัตติำมขอ้ผูกพัน
นั้นๆทุกประกำรจนกว่ำหนีส้ิน  และค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนคำ่ภำระติดพัน  จะได้ช ำระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ  3  ผู้ค้ ำประกันยอมรับผูกพันว่ำกำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์  ไม่ว่ำเพรำะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำ
ประกันรำยนี้  จนกว่ำผู้ค้ ำประกันไว้นี้  จะได้ใหส้มำชิกอื่น  ซึ่งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์)  เหน็สมควรเข้ำเป็นผู้ค้ ำประกันแทน 
 ข้อ  4  ในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันต้องช ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  กรณีหักผู้ค้ ำประกัน  หลังจำกสหกรณไ์ดส้่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ผู้
ค้ ำประกันแล้วภำยใน  60  วันนับแต่วันท่ีลูกหนี้ผดินัด  ผู้ค้ ำประกันยินยอมช ำระหนีโ้ดยใหผู้้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำทีผู่้จ่ำยเงินได้รำยเดือนและ
เงินอ่ืนใดของผู้ค้ ำประกัน  หักจ ำนวนเงิน  ณ  ท่ีจ่ำย  ช ำระหนี้ซึ่งผู้ค้ ำประกันต้องช ำระใหส้หกรณ์จำกรำยได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดของผู้ค้ ำ
ประกันส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยผู้ค้ ำประกันได้ท ำหนังสือยินยอมให้หกัเงินได้รำยเดือนและเงินอ่ืนใดมอบให้สหกรณ์  และควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่
ตลอดไป  ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ช ำระหนี้ตำมหนังสือกู้เงินสำมญัที่ผู้ค้ ำประกันได้ค้ ำประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ  5  ผู้ค้ ำประกันยินยอมให้ถือสญัญำค้ ำประกันมผีลใช้บังคับตลอดไป  ผู้ค้ ำประกันจะหลดุพ้นจำกภำระค้ ำประกันตำมสัญญำนี้
ต่อเมื่อได้จัดใหผู้้กู้ช ำระหนี้  หรือช ำระหนี้แทนผู้กู้แก่ผู้ให้กู้เสร็จสิ้นทุกรำยกำร  อน่ึงกำรแปลงหนี้ใหม่โดยเปลี่ยนวัตถุแห่งหนี้ก็ดหีรือเปลีย่นตัวผู้กู้
ก็ดีต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกผู้ค้ ำประกันทุกครั้ง 

ข้อ  6  ถ้ำหำกว่ำมีเงินของผู้ค้ ำประกัน  และ/หรือเงินท่ีผู้ค้ ำประกันเป็นเจ้ำของร่วมกับผู้อื่นฝำกอยู่กับผู้ให้กู้ในบัญชีทุกประเภท  และ/
หรือมีเงินของผู้ค้ ำประกันเป็นเจ้ำของร่วมกับผู้อื่นอยู่ในมือ  ในควำมครอบครอง  ในกำรดูแลรักษำ  หรืออยู่ในอ ำนำจสั่งกำรของผู้ให้กู้  ผู้ค้ ำ
ประกันยินยอมใหผู้้ให้กู้หักเอำเงินท่ีกล่ำวนั้นๆมำใช้หนี้มำใช้หนี้  และ/หรือควำมรับผิดชอบของผู้ค้ ำประกันตำมสญัญำได้ทั้งหมด  และยินยอมให้
ผู้ให้กู้หักได้ทุกเวลำทีผู่้ให้กู้เห็นสมควร  ไม่ว่ำหนี้และ/หรือควำมรับผดิชอบนั้นจะถึงก ำหนดช ำระหนี้แลว้หรือไม่กต็ำม  ทั้งนี้  โดยผู้ให้กู้ตอ้งบอก
กล่ำวล่วงหน้ำใหผู้้ค้ ำประกันทรำบ 

ข้อ  7  ถ้ำผู้ค้ ำประกันผิดข้อตกลงข้อหนึ่งข้อใดแห่งสัญญำนี้  ผู้ค้ ำประกันตกลงรับผดิชดใช้ค่ำเสยีหำยทั้งสิ้นบรรดำที่ผู้ให้กู้จะพึงได้รับ
เนื่องจำกกำรผดิข้อตกลงของผู้ค้ ำประกัน  รวมทั้งค่ำใช้จ่ำยในกำรเตือนเรียกร้อง  ทวงถำม  ด ำเนินคดี  บังคับคดี  สืบทรัพยส์ิน  และบังคับกำร
ช ำระหนี้ด้วยจนเตม็จ ำนวนทุกอยำ่งทุกประกำร  

ข้อ  8  ในกรณีที่ผู้กู้ผดินัดผิดสัญญำกูดังกล่ำวและไม่ช ำระหนี้ให้แก่ผู้ให้กู้  ผู้ค้ ำประกันยินยอมใหผู้้ใหกู้้หักเงินรำยได้จำกหน่วยงำนต้น
สังกัด/กรมบัญชีกลำง  และ/หรือจำกบัญชีเงินฝำกใดๆ  ของผู้ค้ ำประกันท่ีผู้ค้ ำประกันมีอยู่กับสถำบันกำรเงินใดๆ  เพื่อช ำระหนีต้ำมสัญญำนี้ได้
ทันท ี

ข้อ  9  ในวันท่ีท ำสัญญำนี้ผู้ค้ ำประกันได้ทรำบ  “ค ำเตือนส ำหรับผูค้้ ำประกัน”  ที่แนบท้ำยสญัญำนี้แล้วและให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญำนี้ด้วย 
 
 
ลงช่ือ......................................................ผู้กู ้   ลงช่ือผู้ค้ ำประกัน  (1)......................................................... 

(2)......................................................... 

         (3)......................................................... 

(4)......................................................... 
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ส ำหรับคู่สัญญำทุกฝ่ำย 
 ข้อ  1  หำกข้อก ำหนดและเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของสัญญำนี้  เป็นโมฆะหรือไมส่มบรูณ์  คูส่ัญญำตกลงยินยอมให้ถือเอำผู้ก ำหนดหรือ
เงื่อนไขอื่นๆ  ยังคงมีผลสมบรูณ์ใช้บังคับได้ต่อไป  โดยแตกต่ำงหำกจำกส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น 
 ข้อ  2  บรรดำหนังสือ  จดหมำย  ค ำบอกกล่ำวใดๆของคู่สญัญำฝ่ำยหนึ่งที่ส่งไปยังท่ีอยู่ของคู่สัญญำอกีฝ่ำยหนึ่งข้ำงต้นหรือท่ีอยู่ท่ี
คู่สัญญำฝ่ำยนั้นได้มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลง  โดยส่งทำงไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับ  ถ้ำมผีู้อยู่ในท่ีอยู่ของคู่สัญญำฝ่ำยนั้นคนใดคนหนึง่รับไว้ก็ดี
หรือคู่สญัญำฝ่ำยนั้นไม่ยอมรับก็ดี  หรือไม่มผีู้ใดยอมรับไว้แทนก็ดี  หรือส่งให้ไมไ่ดเ้พรำะคูส่ัญญำฝ่ำยนัน้ย้ำยที่อยู่ไปโดยมิแจ้งให้คู่สัญญำอีกฝ่ำย
หนึ่งทรำบเป็นหนังสือถึงที่อยู่ใหม่โดยชัดแจ้งหรือท่ีอยู่ให้ไว้ค้นหำไมพ่บหรือถูกรื้อถอนท ำลำยทุกๆกรณีที่กล่ำวมำนีคู้่สญัญำทุกฝ่ำยตกลงยินยอม
ให้ถือว่ำ  หนังสือจดหมำยค ำบอกกล่ำวนั้นๆ  ได้ส่งให้ส่งให้แก่คูส่ัญญำฝ่ำยนั้นดังกล่ำวโดยชอบแล้ว 
 หนังสือกู้นี้ท ำขึ้นเป็นสำมฉบับ  มขี้อควำมถูกต้องตรงกันคู่สญัญำทั้งสำมฝ่ำยได้อ่ำน  และเข้ำใจข้อควำมในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้ว  
เพื่อเป็นหลักฐำนจึงไดล้งลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคญั  ณ  วัน  เดือน  ปี  ท่ีระบุไว้ข้ำงต้น  และคู่สญัญำต่ำงเก็บรักษำไว้ฝำ่ยละฉบับ  โดยคู่สญัญำแต่
ละฝำ่ยได้รับคู่ฉบบัของหนังสือกู้นี้ในวันที่ลงนำมในสัญญำนี้แล้ว 

 
      

     ลงช่ือ....................................................................ผู้กู ้
           (...................................................................) 

 
 

    (1)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน      (2)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
             (.................................................................)                              (.................................................................) 

 
    (3)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน      (4)ลงช่ือ.................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
             (.................................................................)                                  (.................................................................) 

 
   ลงช่ือ.................................................................พยำน                 ลงช่ือ.................................................................พยำน 

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

ค ำยินยอมของคู่สมรส  (ใช้เฉพำะกรณีผู้ค  ำประกันมีคู่สมรส) 
ข้ำพเจ้ำยินยอมให้คูส่มรสของข้ำพเจ้ำเป็นผู้ค้ ำประกันเงินกู้สำมัญเพือ่สวัสิกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตำมหนังสือค้ ำประกันเงินกู้ข้ำงต้นนี้
และข้ำพเจ้ำไดล้งลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
 
 
    (1)ลงช่ือ.................................................................คูส่มรสผู้ค้ ำประกัน    (2)ลงช่ือ.................................................................คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 
             (.................................................................)                            (.................................................................) 
 
    (3)ลงช่ือ.................................................................คูส่มรสผู้ค้ ำประกัน    (4)ลงช่ือ.................................................................คู่สมรสผู้ค้ ำประกัน 

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

   ลงช่ือ.................................................................พยำน            ลงช่ือ.................................................................พยำน 
  (.................................................................)                  (.................................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 

หนังสือยินยอมให้หักเงนิเพ่ือท ำประกันชีวิตและประกันอัคคีภัย 
 
 
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด   

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

 ข้ำพเจ้ำ...............................................................................................สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำ
จังหวัดเลย จ ำกัด  เลขทะเบียนที่............................ต ำแหน่ง...........................................สังกัดหน่วย..........................................
มีควำมประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด    จัดท ำประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยตำม
หลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์) ก ำหนด  เพ่ือเป็นหลักประกันกำรกู้เงินที่ข้ำพเจ้ำได้กู้จำกสหกรณ์)  และยินยอมให้สหกรณ์) หักเงินกู้
หรือเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน  ที่ข้ำพเจ้ำจะได้รับจำกสหกรณ์)  เพื่อช ำระค่ำประกันชีวิตและประกันอัคคีภัยตลอดระยะเวลำ
ที่ข้ำพเจ้ำมีภำระหนี้สินกับสหกรณ์  และมอบอ ำนำจให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสำมัญศึกษำจังหวัดเลย จ ำกัด    เป็นผู้รับ
ผลประโยชน์เพื่อช ำระหนี้สินที่ข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์)  ทุกประกำร 
 ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์)  หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ข้ำพเจ้ำจะได้รับทุกปีช ำระค่ำเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ย
ประกันอัคคีภัยตำมที่บริษัท)  เรียกเก็บทุกประกำร  โดยให้สหกรณ์)  หักเงินดังกล่ำวเก็บไว้สหกรณ์)  เมื่อบริษัทเก็บเงินค่ำ
เบี้ยประกันมำยังสหกรณ์)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์)  น ำเงินดังกล่ำวจ่ำยให้บริษัท)  เพ่ือน ำไปช ำระค่ำเบี้ยประกันต่อไป 
 
 
 

          ลงชื่อ................................................................................ผู้ให้ค ำยินยอม  
(................................................................................) 

 
ลงชื่อ................................................................................พยำน  

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

ลงชื่อ................................................................................พยำน                                                              
(................................................................................)  

 

 


