
ธท 1 

 

 
 

 

 

ค ำขอกู้และหนังสือสัญญำกู้เงินสำมัญ ATM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสัญญากู้ที่ ธท .......................................... 

วันท่ี .................................................................... 

วันท่ีรับ ........................................................ 

จนท.ผู้รับ ..................................................... 

 
 
 
 

หนังสือสัญญากู้เงิน                                                                                  ท าท่ี สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษาจงัหวัดเลย จ ากดั 

วันท่ี................เดือน......................................พ.ศ..................... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  
สมาชิกเลขท่ี................... เลขประจ าตัวประชาชน............................................................. ต าแหน่ง................................................. อายุ.......................ปี 
สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)............................................. อ าเภอ........................................จังหวัดเลย  หมายเลขโทรศัพท์........................................... 
ที่อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่..............ต าบล.................................อ าเภอ....................................จังหวัด................................รหสัไปรษณยี์..................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรยีกว่า “ผู้กู”้ได้ท าหนังสือสัญญากู้เงินไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากดั ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็น
หลักฐานดังนี ้
 1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ เป็นวงเงิน จ านวน............................................บาท (...................................................................................................) 
เหตุผลเพื่อ............................................................... และส่งช าระหนีเ้ป็นงวดรายเดือนตามจ านวนสูงสดุที่สหกรณ์ก าหนด อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตาม
ประกาศของสหกรณ์ ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินกู้ประเภทเดยีวกันนี้ท่ีผู้กูค้้างช าระตามสัญญากู้เดิมก่อนโดยวิธีการหักกลบลบหนี ้
 2. ผู้กู้ได้น าบุคลค้ าประกันเงินกู้ดังกล่าว  ดังมีรายชื่อดังนี ้  

  2.1 ช่ือ – สกุล .............................................................. สังกัด..........................................................เลขที่สมาชิก.............................
ต าแหน่ง............................................................เงินเดือน..............................................  ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน................................................................. 
  2.2 ช่ือ – สกุล .............................................................. สังกัด..........................................................เลขที่สมาชิก.............................
ต าแหน่ง............................................................เงินเดือน..............................................  ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน................................................................. 
  2.3 ช่ือ – สกุล .............................................................. สังกัด..........................................................เลขที่สมาชิก.............................
ต าแหน่ง............................................................เงินเดือน..............................................  ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน................................................................. 
 3. การเบิกเงินกู้นี้ ผู้กู้สามารถเบิกเงินกู้จ านวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัตจิากผู้ให้กู ้โดยเบิกผ่านระบบถอนเงินอัตโนมัติ
โดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) และเมื่อใดทีผู่้กู้ไดเ้บิกถอนเงนิออกไปถือว่าผู้กู้ไดร้ับเงินจากผู้ให้กู้แล้ว  และให้ถือว่ายอดเงินท่ีผูกู้้เบิกออกไปนั้น
เป็นยอดหนี้ที่ผู้ให้กูไ้ด้น ามาคิดดอกเบี้ยตามอตัราที่ก าหนด 

 4. ผู้กู้ตกลงว่าจะช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนจ านวน..................งวด ตามจ านวนเงินกู้ที่ผู้กูไ้ดร้ับครั้งหลงัสุดและตามอตัราทีส่หกรณ์ก าหนด
ภายในสิ้นเดือนของทุกเดือน  โดยตกลงช าระคืนเงินต้นบวกดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย  หากผู้กู้ท าผิดระเบียบข้อบังคับอนัเกี่ยวกับการ
ควบคุมหลักประกันและการเรยีกคืนเงินกู้ไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดสง่คืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิ
พักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว ้

 5. ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยทีผู่้ให้กู้ก าหนด โดยการคิดดอกเบี้ย ผู้ให้กู้คดิดอกเบี้ยเปน็รายวันจากเงินต้นที่ค้างช าระ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ ์

 6. ผู้กู้ยินยอมท าประกันชีวิตเพื่อค้ าประกันสินเชื่อตามทีส่หกรณ์ก าหนด  และหากปีใดผู้กู้มไิด้ช าระค่าเบี้ยประกันตามที่สหกรณ์เรยีกเก็บ  
รวมถึงค่าเบี้ยประกันส าหรับเงินกู้ประเภทอื่นที่ผู้กู้มีต่อสหกรณ์ด้วย  ผู้กู้ยินยอมให้น าค่าเบี้ยประกันดังกล่าวไปเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้นี้ดว้ย 

 7. ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรบัผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ของผู้ให้กู้ที่ก าหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้ง
หากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมภายหน้าดว้ย ซึ่งผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผูกู้้ทราบล่วงหน้า 

 8. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดี ผู้กูย้ินยอมชดใช้ค่าเสยีหาย ค่าติดตามทวงถามตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้ให้กู้โดยครบถ้วน 

 9. ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือเงินกู้น้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ท าหนังสือแล้ว 
                                  
 ลงช่ือ..................................................................ผู้กู้/ผู้รับเงิน         ลงช่ือ..................................................................พยาน 

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

ค าขอกู ้                                                                                                                   วันท่ี................................................................ 
ข้าพเจ้า.......................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  สมาชิกเลขท่ี......................... 
สังกัด................................................... มีความประสงค์ขอกู้เงินสามญั ATM จ านวน.......................................บาท (..........................................................) 
ขอส่งช าระ.................... งวด                                                                                   ลงช่ือ............................................................(ผู้ขอกู้) 

เอกสารประกอบการกู้  หน้า 10 



ธท 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส าหรับเจ้าหน้าท่ี  ค านวณสิทธิกู้       ทุนเรือนหุ้น.......................................  เงินเดือน.........................................  วิทยาฐานะ..................................... 

ส่งสหกรณ์ฯรวม..................................  ส่งยอดกู้ใหม่...................................  กบข................................................  ค่าใช้จ่ายอื่น...................................  

ส่งธนาคาร..........................................  เงินเดือนคงเหลือ.............................  คิดเป็นอัตราร้อยละ........................  หน้ีคงเหลือ..................................... 

                                                                                                                      ลงช่ือ....................................................เจ้าหน้าที ่

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

ความเห็นผู้จัดการ หรือรองผูจ้ัดการ 
 
       ควรอนุมัติ................................บาท       

      ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก....................................................................... 

 (ลงช่ือ)......................................................ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ 

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

 

การอนุมัต ิ
 
      อนุมัติ................................บาท  งวดช าระจ านวน..................งวด     

      ไม่อนุมัติ เนื่องจาก......................................................................... 

 (ลงช่ือ)....................................................ประธาน/รองประธาน 

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

 

หนังสือรับรอง  

เลขท่ี........................../..............................             เขียนที่....................................................................................... 

 หนังสือน้ีให้ไว้เพื่อแสดงว่า...............................................................................  ต าแหน่ง.................................................................................... 

สังกัด หน่วยงาน/โรงเรยีน..................................................................  ได้รับเงินเดือน...................................บาท  เงินวิทยฐานะ..............................บาท 

และมเีงินไดร้ายเดือนหลังหักเงินประเภทต่างๆ จากเงินได้รายเดือน  ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 1. เงินกู้สวัสดิการของหน่วยงานท่ีต้นสังกัดเป็นผู้หักเงิน (ระบุรายการ)..................................................... จ านวน............................บาท/เดือน 

 2. เงินกู้ธนาคาร (ระบุ)..............................................................................................................................  จ านวน...........................บาท/เดอืน 

 3. เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากดั จ านวน.............................................บาท/เดือน 

 4. รายการหักอ่ืน ๆ .................................................................... จ านวน.............................................บาท/เดือน 

 รวมหัก ณ ท่ีจ่าย ...................................................บาท/เดือน  เงินเดือนคงเหลือ...............................................บาท/เดือน 

 ให้ไว้ ณ วันที่......................... เดือน.............................................. พ.ศ............................. 

        

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

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

             ต าแหน่ง.............................................................. 

ควำมเห็นผู้บังคับบัญชำชั้นต้น 

                                                 ควรอนุมัติให้กู ้          ควรชะลอไว้ก่อน             
                                   
                                                                                          (ลงช่ือ)........................................................ 

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

                                                                                         ต าแหน่ง........................................................ 



ธท 3 

 

 

 

 

หนังสือยินยอมคู่สมรส 

 

ท าท่ี............................................................... 

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

 

 ข้าพเจ้า............................................................................. อายุ........................ปี เลขประจ าตัวประชาชน................................................... 

อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.................... ต าบล............................................ อ าเภอ............................................ จังหวัด.................................... 

รหัสไปรษณีย์.................................. หมายเลขโทรศัพท์..................................................... 

 ซึ่งเป็น          สามี          ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)............................................................................................................ 

ขอท าหนังสือฉบับนี้ข้ึนไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้  เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญากู้ยืม
เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด 

 การใดที่ผู้กูไ้ด้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรพัย์ครูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าไดเ้ป็นลูกหนี้ร่วม  เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

        (ลงช่ือ)......................................................................สามี/ภรรยา 

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

             ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนีร้่วม 

 

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

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

 

การรับรองสถานภาพของผู้กู ้

1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา(ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือช่ือผู้ให้ความยินยอมเป็นลายมือช่ือจริง   
โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมใหข้้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสญัญาเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  หากเกิด
ความเสยีหายอย่างใดขึ้น  ข้าพเจา้ขอเป็นผู้รับผิดชอบท้ังในคดีแพ่งและคดีอาญา 
 
2. กรณีไม่มีคูส่มรสลงนามให้ค ายนิยอม  เนื่องจากข้าพเจ้ามสีภาพดังนี้           โสด          หย่า          หม้าย 
 

          (ลงช่ือ).....................................................................ผู้กู/้ผูร้ับรอง 

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

 



ธท 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือสัญญากู้ที่ ธท..................................... 

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

หนังสือสัญญาค้ าประกันเงินกู้สามัญ ATM 

 ข้าพเจ้าผู้มรีายชื่อดังต่อไปนี้ ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษาจงัหวัดเลย จ ากดั เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังนี ้

 1. ช่ือ – สกุล (ผู้ค้ าประกัน)................................................................................. สังกัด.................................................................................  

    เลขท่ีสมาชิก.........................................  ลงช่ือ.................................................ผู้ค้ าประกัน 

    ช่ือ – สกุล (คู่สมรสผู้ค้ าประกัน)....................................................................... หมายเลขประชาชน......................................................... 

    ลงช่ือ..............................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 

 2. ช่ือ – สกุล (ผู้ค้ าประกัน)................................................................................. สังกัด.................................................................................  

    เลขท่ีสมาชิก.........................................  ลงช่ือ.................................................ผู้ค้ าประกัน 

    ช่ือ – สกุล (คู่สมรสผู้ค้ าประกัน)....................................................................... หมายเลขประชาชน.......................................................... 

    ลงช่ือ..............................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 

 3. ช่ือ – สกุล (ผู้ค้ าประกัน)................................................................................. สังกัด.................................................................................  

    เลขท่ีสมาชิก.........................................  ลงช่ือ.................................................ผู้ค้ าประกัน 

    ช่ือ – สกลุ (คู่สมรสผู้ค้ าประกัน)....................................................................... หมายเลขประชาชน.......................................................... 

    ลงช่ือ..............................................คู่สมรสผู้ค้ าประกัน 

 ข้อ 1. ตามที(่ช่ือผู้กู้)....................................................................................... ได้กู้เงินจ านวน................................................................บาท 
(....................................................................) จากสหกรณต์ามหนังสอืกู้เงินสามัญ ATM ที่ ธท...........................เมื่อวันท่ี......................................นั้น 
ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอย่างไมม่ีจ ากัดเพื่อหน้ีสินเกี่ยวกับการกู้รายนี้ซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวดัเลย จ ากัด 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องเกี่ยวกับการช าระหนี ้อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ใน
หนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจา้ยอมค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณ์ยอมผ่อนผันเวลาส่งเงนิงวดช าระ
หนี้ให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงร่วมลงนามในบันทึกการผอ่นเวลา
ดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 
 ข้อ 3. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนดัช าระหนีไ้ม่ว่ากรณีใดๆ และสหกรณไ์ด้ท าหนังสือแจ้งแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อช าระหนี้ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ส่งให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่า การพ้นสภาพจากสมาชิกภาพ  การจัดการหนี้ของผู้กู้ยังไม่เสร็จไม่วา่ด้วยเหตุใด ย่อมไม่เป็นเหตุให้หลดุ
พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ เว้นแต่ผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ าประกันรายอื่นมาแทนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้ว 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณ์ทุกกรณี  หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว้ ณ วันท่ีระบุ
ข้างต้น และได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
ตรวจสอบลายมือช่ือผู้ค้ าประกันกบัส าเนาบตัรผู้ค้ าประกันถูกต้อง 
              
     ลงช่ือ..................................................................พยาน 
          (....................................................................) 
 

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

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



ธท 5 

 

 

 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำน 

(ส ำหรับผู้กู้) 

 

ที่ท างาน..................................................................... 

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

เรียน  หัวหน้าหนว่ยงานต้นสังกัด(หน่วยจ่ายเงินเดือน).................................................................................................... 

 ข้าพเจ้า (ผู้กู้)....................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน....................................................................................
ต าแหน่ง.............................................. สังกัด...................................................ต าบล..................................... อ าเภอ..................................จังหวัดเลย   

มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ........................ปี .......................เดือน (นับจากวันที่ยื่นกู้)  ได้รับเงินเดอืน เดือนละ............................................บาท 

และมเีงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ.......................................บาท ได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากดั หนังสือ
สัญญากู้ท่ี ธท................................ โดยยินยอมใหห้น่วยงานต้นสังกดัหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบัจากทางราชการ/หน่วยงาน
ที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนีต้ามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงนิต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี ้และ
ค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินและสญัญาค้ าประกันไดเ้ต็มจ านวน ท้ังนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณี
ที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายนิยอมให้หน่วยงานต้นสังกดัแห่งใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากหน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อช าระหนีด้ังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น 
 กรณีที่ข้าพเจ้าลาออกหรือเกษยีณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูม้อี านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงาน หักเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานท่ีข้าพเจ้ามสีิทธิไดร้ับ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 
 อน่ึง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามความในข้อ 30 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน  
พ.ศ.2550 และความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการหักเงินเดือนบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ให้แก่สวัสดกิารภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 ซึ่งข้าพเจ้าไดร้บัทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มเีงื่อนไข
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 

      ลายมือช่ือ.............................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้ 

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

 

      ลายมือช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 

 

 



ธท 6 

 

 

 

 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำน 

(ส ำหรับผู้ค้ ำประกันคนที่ 1) 

 

ที่ท างาน..................................................................... 

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

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด(หน่วยจ่ายเงินเดือน).................................................................................................... 

 ข้าพเจ้า (ผู้ค้ าประกัน)....................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน......................................................................
เลขท่ีสมาชิก.......................................ต าแหน่ง.............................................. สังกัด.......................................................ต าบล..................................... 
อ าเภอ..................................จังหวดัเลย   

 เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ของ.........................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 

สังกัด....................................................................ต าบล...........................................................อ าเภอ.........................................................จังหวัดเลย 

ซึ่งขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  หนังสือสัญญากู้ที่ ธท..................................  ข้าพเจ้ายินยอมใหห้น่วยงาน
ต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือรายได้อืน่ท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสญัญาค้ า
ประกันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่วา่จะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งนี้ และคา่เสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเ้งินได้จน
เต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหนว่ยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด
ใหม่หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่
สหกรณ์ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 กรณีข้าพเจา้ ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูม้อี านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจา้มีสิทธิไดร้บั เพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิ้น 
 อน่ึง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามความในข้อ 30 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน  
พ.ศ.2550 และความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการหักเงินเดือนบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ให้แก่สวัสดกิารภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 ซึ่งข้าพเจ้าไดร้บัทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มเีงื่อนไข
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
              ลายมือช่ือ.............................................................ผู้ให้ความยนิยอม / ผู้ค้ าประกันคนท่ี 1 
              (............................................................) 

 

              ลายมือช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 

 



ธท 7 

 

 

 

 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำน 

(ส ำหรับผู้ค้ ำประกันคนที่ 2) 

 

ที่ท างาน..................................................................... 

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

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด(หน่วยจ่ายเงินเดือน).................................................................................................... 

 ข้าพเจ้า (ผู้ค้ าประกัน)....................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน......................................................................
เลขท่ีสมาชิก.......................................ต าแหน่ง.............................................. สังกัด.......................................................ต าบล..................................... 
อ าเภอ..................................จังหวดัเลย   

 เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ของ.........................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 

สังกัด....................................................................ต าบล...........................................................อ าเภอ.........................................................จังหวัดเลย 

ซึ่งขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  หนังสือสัญญากู้ที่ ธท..................................  ข้าพเจ้ายินยอมใหห้น่วยงาน
ต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือรายได้อืน่ท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสญัญาค้ า
ประกันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่วา่จะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งนี้ และคา่เสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเ้งินได้จน
เต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหนว่ยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด
ใหม่หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่
สหกรณ์ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 กรณีข้าพเจา้ ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูม้อี านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจา้มีสิทธิไดร้บั เพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สรจ็สิ้น 
 อน่ึง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามความในข้อ 30 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน  
พ.ศ.2550 และความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการหักเงินเดือนบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ให้แก่สวัสดกิารภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 ซึ่งข้าพเจ้าไดร้บัทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มเีงื่อนไข
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
              ลายมือช่ือ.............................................................ผู้ให้ความยนิยอม / ผู้ค้ าประกันคนที่ 2 

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

 

              ลายมือช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 



ธท 8 

 

 

 

 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบ ำเหน็จ บ ำนำญจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำน 

(ส ำหรับผู้ค้ ำประกันคนที่ 3) 

 

ที่ท างาน..................................................................... 

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

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด(หน่วยจ่ายเงินเดือน).................................................................................................... 

 ข้าพเจ้า (ผู้ค้ าประกัน)....................................................................... เลขประจ าตัวประชาชน......................................................................
เลขท่ีสมาชิก.......................................ต าแหน่ง.............................................. สังกัด.......................................................ต าบล..................................... 
อ าเภอ..................................จังหวดัเลย   

 เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ของ.........................................................................................ต าแหน่ง........................................................................ 

สังกัด....................................................................ต าบล...........................................................อ าเภอ.........................................................จังหวัดเลย 

ซึ่งขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  หนังสือสัญญากู้ที่ ธท..................................  ข้าพเจ้ายินยอมใหห้น่วยงาน
ต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือรายได้อืน่ท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้และสญัญาค้ า
ประกันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่วา่จะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งนี้ และคา่เสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเ้งินได้จน
เต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า  และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหนว่ยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด
ใหม่หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่
สหกรณ์ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 
 กรณีข้าพเจา้ ลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูม้อี านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ บ านาญ 
และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานท่ีข้าพเจา้มีสิทธิไดร้บั เพ่ือช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิ้น 
 อน่ึง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามความในข้อ 30 แห่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดยีวกัน  
พ.ศ.2550 และความในข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการหักเงินเดือนบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนีเ้งินกู้ให้แก่สวัสดกิารภายใน
ส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 ซึ่งข้าพเจ้าไดร้บัทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มเีงื่อนไข
ทุกประการ จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
 
 
 
              ลายมือช่ือ.............................................................ผู้ให้ความยนิยอม / ผู้ค้ าประกันคนที่ 3 

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

 

              ลายมือช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 



ธท 9 

 

 

 

 

 

 

ขอรับเงินกู้เพื่อช ำระค่ำเบี้ยประกันชีวิตเพื่อค้ ำประกันสินเชื่อ 

  ตามที่ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณอ์อมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ ากัด  หนังสือสญัญากู้ท่ี ธท..................................   
โดยข้าพเจ้ายินยอมท าประกันชีวิตเพื่อค้ าประกันสินเช่ือตามทีส่หกรณ์ก าหนด  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ช าระค่าเบี้ยประกันเอง  และหากปีใดข้าพเจ้ามิได้
ช าระค่าเบี้ยประกันตามทีส่หกรณเ์รียกเก็บ  (รวมถึงค่าเบี้ยประกันส าหรับเงินกู้ประเภทอื่นที่ข้าพเจ้ามตี่อสหกรณ์ด้วย) ข้าพเจ้ายินยอมให้ค่าเบี้ย
ประกันดังกลา่วเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ดังกล่าวด้วย   
  ดังนั้น  ข้าพเจ้าจึงขอรับเงินกู้จากสัญญาเงินกู้เลขท่ี ธท..................................  เพื่อช าระค่าเบี้ยประกันชีวิตเพื่อค้ าประกัน
สินเช่ือรายปี  ไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น   
 

      ลายมือช่ือ.............................................................ผู้ขอรับเงินกู้ (ผู้กู้) 

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

 

      ลายมือช่ือ.............................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ธท 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสำรประกอบค ำขอกู้เงินสำมัญ ATM 

ผู้กู้ 

- บัตรประจ าตัวประชาชนผู้กู ้

- บัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ (กรณมีีคู่สมรส) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูกู้้ 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสผู้กู้ (กรณีมคีู่สมรส) 

- ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้กู ้

- ส าเนาทะเบยีนบ้านคู่สมรสผู้กู้ (กรณีมคีู่สมรส) 

- ส าเนาทะเบยีนสมรสผู้กู้ (กรณีมคีู่สมรส) 

- ส าเนาใบหย่า (กรณีหย่า) 

- ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชีวิต) 

- สลิปเงินเดือนผู้กู้เดือนล่าสุด 

หมายเหตุ : กรณีผู้กู้ด ารงต าแหน่งพนักงานราชการจะต้องแนบสญัญาจ้าง (มีอายุสัญญาจ้างคงเหลือ) 

 

ผู้ค้ ำประกัน 

- บัตรประจ าตัวประชาชนผู้ค้ าประกัน 

- บัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ าประกัน (กรณมีีคู่สมรส) 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผูค้้ าประกัน 

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนคู่สมรสผูค้้ าประกัน (กรณีมคีู่สมรส) 

- ส าเนาทะเบยีนบ้านผู้ค้ าประกัน 

- ส าเนาทะเบยีนบ้านคู่สมรสผู้ค้ าประกัน (กรณมีีคูส่มรส) 

- สลิปเงินเดือนผู้ค้ าประกันเดือนลา่สุด 

 

 


