




หนา้ 1

สมาชิกเลข

ทะเบียนที่

1 10356 ประกอบอาชีพเสริมทาํนํ้าผลไม ้ชานม ขนมอบ ครีมนวดผมมะกรูดอญัชนั

2 10371 ประกอบอาชีพเสริมโรงเรียนสอนพิเศษ The smart tutor

3 10652 จดัหาวตัถุดิบเพื่อตดัเยบ็ชุดและเคร่ืองประดบันาฎศิลป์ไทย ใหเ้ช่าและจาํหน่าย

4 13375 ตูเ้ติมเงินออนไลน์ บีเพย์

5 6610 เปิดสอนงานฝีมือ ถกัเส้ือไหมพรม

6 4696 ส่งเสริมคุณภาพชีวติ แม่บา้นวยัเกษียณ

7 10413 ทาํร้านขายชาพะยอม

8 9321 พฒันาอาชพัและคุณภาพชีวติ(ขยายกิจการร้านอาหาร)

9 12558 ขายอาหารตามสั่งและนํ้าสมุนไพร

10 12282 นํ้าส้มคั้นสด (ส้มสาว)

11 10673 ขนมปังโรงเรียน

12 11067 สินเช่ือพฒันาคุณภาพชีวติ(คุณตานมสด)

13 8101 รับพิมพง์านทัว่ไป ,ทาํกบัขา้วถุงขายส่ง

14 11205 สร้างอาชีพ สร้างรายได ้สร้างความมัน่คง

15 10238 โรงเรียนสอนพิเศษ (English Home School)

16 16198 สวนเกษตรพอเพียงเพื่อสร้างรายได้

17 14312 ขนมหวานแสนสุข

18 9077 จาํหน่ายหอยทอด ผดัไทย

19 15132 ร้านขายก๋วยเต๋ียว

20 12819 ร้านก๋วยเต๋ียวป้าบล

21 12849 กาแฟสดเพิ่มรายได้

22 13069 พฒันา เพิ่มผลผลิตสวนผลไม้

23 12721 ENJOY NURSERY

24 7494 ซ้ือ-จองล่วงหนา้สลากกินแบ่งรัฐบาล

25 11549 จาํหน่ายผา้ไทยและผลิตภณัฑจ์ากผา้ไทย

26 7422 รับซ่อม สร้างบานกระจก มุง้ลวด เหล็กดดั ประตู

27 15696 รถตูรั้บ-ส่งนกัเรียน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ

ทะเบียนสมาชิกผู้มีสิทธ์ิยืน่กู้โครงการพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิก สอ.สป.
ลาํดับที่ ช่ือโครงการ



หนา้ 2

สมาชิกเลข

ทะเบียนที่

ทะเบียนสมาชิกผู้มีสิทธ์ิยืน่กู้โครงการพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิก สอ.สป.
ลาํดับที่ ช่ือโครงการ

28 11760 กาแฟในสวน Coffee in the garden

29 8351 โครงการเปิดร้านกาแฟ

30 6472 ปรับปรุงร้านอาหารตามสั่ง(อาหารเวยีดนาม)

31 14628 ขายขา้วราดแกงหนา้โรงเรียนเทศบาล 4

32 14326 เล้ียงเป็ดเน้ือและปลูกพืชไร่

33 14788 เพาะเห็ด

34 17320 ปรับปรุงร้านก๋วยเต๋ียว

35 9080 ร้านขายลูกโป่ง Balloon pika

36 17239 บา้นรักเด็กเก่งภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ (English&Mate House)

37 13992 เกา้อ้ีนวดหยอดเหรียญ

38 3459 เพาะเห็ดตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

39 4062 ประกอบอาชีพตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

40 10615 ธุรกิจสะดวกซ้ือ

41 11470 ขายสินคา้ออนไลน์(ประเภทเคร่ืองสาํอางผา่น อย.)

42 12112 ขายเส้ือผา้ออนไลน์และชุดไทยตดัเยบ็เอง

43 9347 ขายรองเทา้มือสอง

44 12277 ชาพะยอม

45 8513 เล้ียงปลานิล

46 2579 เพาะนกเลิฟเบิร์ด

47 7718 ขายเส้ือผา้มือสอง

48 6984 นานาอาหารสาํเร็จรูป

49 12499 ตูห้ยอดเหรียญ

50 9470 ขา้วเหนียวหมูคุณป้า

51 10119 เล้ียงปลานิลและปลาเบญจพนัธ์ในบ่อดิน

52 12838 ร้านขายของชาํ

53 8895 ร้านอิโด โดนทั

54 14814 ขนมกลว้ยฉาบพารวย



หนา้ 3

สมาชิกเลข

ทะเบียนที่

ทะเบียนสมาชิกผู้มีสิทธ์ิยืน่กู้โครงการพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิก สอ.สป.
ลาํดับที่ ช่ือโครงการ

55 8590 สวนยาง

56 4714 ขายล๊อตเตอร่ี

57 14082 ขยะเพิ่มรายได ้และเบเกอร่ี(ชุดเบรค)

58 15746 ร้านคา้ขายปลีก

59 14284 สวนปาลม์นํ้ามนั

60 14228 ขายกิฟฟารีน

61 9751 รับติดตั้งระบบไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศในอาคาร

62 15931 สินคา้ตกแต่งสวนออนไลน์

63 9349 ขายของสดท่ีตลาดบางแค

64 13376 ทาํไร่ออ้ย

65 13172 เบด็เสร็จร้านเดียว

66 10097 เบเกอร่ีหลากหลายขนมไทยแสนอร่อย

67 10096 ร้านกาแฟสดพร้อมเคร่ืองด่ืม

68 13910 ร้านขายขา้วมนัไก่

69 12170 ซุม้ดอกไม้

70 9837 เม่ียงปลาเผา

71 9414 บ่อเล้ียงปลานิล

72 4060 ส่งเสริมอาชีพ(คา้ขาย)

73 5334 กาแฟโบราณ(เคร่ืองด่ืมแบบชงชนิดต่างๆ)

74 3920 อาหารตามสั่ง(อาหารจานเดียว)

75 10747 กิจการร้านอาหารในโรงเรียน

76 9588 เกษตรทฤษฏีใหม่ตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง

77 7758 รับเขียนป้ายโฆษณาต่างๆ

78 10807 ตุก๊ตาญ่ีปุ่นมือสอง สภาพนางฟ้า

79 17296 กระเป๋าแฟชัน่

80 11142 ลา้งอดัฉีดรถยนตแ์ละลานจอดรถ

81 12248 ร้านอาหารครัวปักใต้



หนา้ 4

สมาชิกเลข

ทะเบียนที่

ทะเบียนสมาชิกผู้มีสิทธ์ิยืน่กู้โครงการพฒันาคุณภาพชีวติสมาชิก สอ.สป.
ลาํดับที่ ช่ือโครงการ

82 16648 ร้านคา้ทรัพยท์วี

83 14357 ร้ายขายอาหาร

84 5893 ขายขนมไทย

85 12770 ขายอาหารทะเลแหง้

86 16319 ขายเส้ือผา้แบบเปิดร้าน ตลาดนดัและในออนไลน์

87 9396 ชา - กาแฟ ชกั-กะ-เยอ่

88 8467 ร้านอาหารตามสั่ง

89 13159 เล้ียงปลานิลในบ่อดิน

90 8098 ร้านดอกไมค้รูต๋ิม (เพื่อขยายกิจการและซ้ืออุปกรณ์ในร้าน)

91 9540 ทาํนํ้าเตา้หูแ้ละนํ้าขิง

92 11252 ร้านซกัอบรีด

93 10801 ปลูกกระเพรา

94 5644 ทาํการเกษตร

95 9669 ขบัแทก๊ซ่ีสร้างรายไดเ้สริม

96 5777 ขายก๋วยเต๋ียวเรือ

97 12553 ปลาสลิดแดดเดียว

98 5603 เล้ียงหอยแครง

99 12372 ไร่นาสวนผสมและสวนป่า

100 4804 ทาํนาขา้วปลอดสารพิษ

101 11493 นาฎศิลป์ไทยสืบสานวฒันธรรม

102 7180 เบเกอร่ี

103 9439 สลากกินแบ่งรัฐบาล

104 4462 สลากกินแบ่งรัฐบาล

105 10744 ร้านมะพร้าวป่ันนมสด



**สัญญากู้และสัญญาค า้ประกัน  กรุณาพิมพ์เป็นหน้า-หลัง**

เอกสารยื่นกู้โครงการกู้ เงนิเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ

  1. สญัญากูเ้งินกรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์
  2. สลิปเงินเดือนผูกู้ ้     ( ประทบัตราหน่วยงาน   ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นต์รับรอง )

  3. หนงัสือยินยอมใหห้น่วยงานหกัเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมทุรปราการ จ ากดั (2 ฉบบั)
  4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  (1 ฉบบั ) 
  5. ส าเนาใบเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ สกลุ ของผูกู้ ้     ( กรณีมีการเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ - นามสกลุ )
  6. ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้ ( 1 ฉบบั )     * กรณีใช้บัตรข้าราชการ *

  7. ส าเนาทะเบียนสมรส และส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส (กรณีจดทะเบียนสมรส)

  8. ส าเนาหนา้สมดุบญัชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย
  9. โครงการอาชีพเพ่ือประกอบการพิจารณา

          เอกสารผู้ค า้ประกัน      ( พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง )
  1. หนงัสือค ้าประกนัส าหรับเงินกูส้ามญักรอกขอ้ความใหส้มบูรณ์

  2. สลิปเงินเดือนผูค้  ้าประกนั  ( ประทบัตราหน่วยงาน   ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินเซ็นต์รับรอง )

  3. หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมทุรปราการ จ ากดั ในฐานะผูค้  ้าประกนั

  4. ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือ ส าเนาบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  (1 ฉบบั ) 

  5. ส าเนาใบเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ สกลุ ของผูค้  ้าประกนั    ( กรณีมีการเปล่ียนค าน าหนา้นาม ช่ือ - นามสกลุ )
  6. ส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้า  ( 1 ฉบบั )     * กรณีใช้บัตรข้าราชการ *

หมายเหตุ

  1. ส าเนาเอกสารทุกฉบบัตอ้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้ช่ือในเอกสารเป็นผูล้งนามรับรองดว้ยตนเอง
  2. การลงลายมือช่ือในเอกสารทั้งหมด จะตอ้งเป็นลายมือช่ือท่ีเหมือนกนัทั้งหมด
      และตรงกบับตัรประจ าตวัเจา้หน้าท่ีของรัฐ
  3. บตัรท่ีใชป้ระกอบค าขอกู ้และ บตัรท่ีใชป้ระกอบการค ้าประกนั ตอ้งไม่หมดอายใุนวนัท่ีรับเงินกู้
  4. การแกไ้ขขอ้ความในเอกสารให้ขีดเส้นทบัแลว้ให้ผูกู้ ้และผูค้  ้าประกนัลงลายมือช่ือก ากบัการแกไ้ขนั้น 
  5. ห้ามใชป้ากกาลบไดเ้ขียนสญัญาเงินกูทุ้กประเภท และห้ามใชน้ ้ายาลบค าผิด

                     * เอกสารทุกแผ่นห้ามน ากระดาษ  REUSE  มาใช้ *



 
 

ฃ 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จ ากดั 
สัญญากู้เงินโครงการพเิศษเพือ่พฒันาคุณภาพชีวติ 

         เขียนที่...............................................................
        วันที่................................................................... 
     ข้อ 1. ข้าพเจ้า........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................................ 
เลขบัตรประจ าตวัประชาชน..................................................................อายุ..................ปี รับราชการหรืองานประจ าต าแหน่ง
......................................................สังกัด / โรงเรียน ................................................................ปัจจุบันอยู่บา้นเลขที่.....................
หมู่ที่.............ต าบล................................อ าเภอ.................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์...................... 
โทรศัพท์................................................Email……………...……….………….เงินได้รายเดือน .....................................................บาท 
    ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดช าระหนี้  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ติดตามทวงหนี้ข้าพเจ้าได้ ดังสถานที่ต่อไปนี้ 
     ที่อยู่ตามส าเนาบัตรประชาชน       ที่ท างาน   อ่ืน ๆ 
................................................................................................ .............................................................................................. 
     ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้เงินจ านวน.........................................บาท (.......................................................................) 
 เพือ่น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ตามที่เสนอโครงการเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ 
     ข้อ 3. ข้าพเจ้าตกลงว่าจะส่งคืนเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ฯ เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ก าหนด     
     -เงินต้นและดอกเบี้ยรวมเท่ากันทุกงวด (แบบธนาคาร) งวดละ.........................บาท (....................................................) ยกเว้น
งวดสุดทา้ยโดยเร่ิมช าระงวดแรกภายใน 60 วันนบัจากวนัที่เร่ิมสัญญาเงินกู้และใช้อัตราดอกเบีย้ตามประกาศของสหกรณ์ 4.09%
ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน) หรือเปลี่ยนแปลงตามประกาศอัตราดอกเบีย้ของสหกรณ์ฯ 

   ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงว่า   หากไม่สามารถผ่อนช าระได้ตรงตามงวดหรือตามจ านวนเงินที่ได้ตกลงไว้ในข้อ 3. และข้าพเจ้าได้มี  
ค าขอเป็นหนังสือต่อสหกรณ์เพื่อขอปรับเปลี่ยนงวดหรือจ านวนเงินผ่อนช าระต่องวดแล้วนั้น หากสหกรณ์ยินยอมผ่อนผันเวลา
หรืองวดช าระให้ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเป็นข้อต่อสู้ในเหตุผิดสัญญาทางกฎหมายและยินยอมให้ถือว่า ค าขอหรือบันทึกข้อตกลงซึ่ง    
ได้ท าขึ้นภายหลังสัญญากู้นี้ในเร่ืองดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญากู้นี้ด้วย 
     ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ของหน่วยราชการของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือน         
เงินบ าเหน็จ เงนิบ านาญ รวมทัง้เงินประเภทอื่นใดที่ทางราชการเป็นผู้จ่ายให้แก่ข้าพเจ้า ณ ทีจ่า่ย เพื่อช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์เป็น
ล าดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกค ายินยอม จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น   และข้าพเจ้าไดท้ าหนังสือยนิยอมให้ผู้บังคับบัญชา
หักเงินได้รายเดือนและเงนิอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน  ณ  ที่จ่ายให้
สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รบัช าระหนี้จนสิน้เชิง 
      ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตสมาชิก สอ.สป. และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบและประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะ
ก าหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของ
สหกรณ์ให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา  
      ข้อ 7. กรณีข้าพเจ้าผิดสัญญากู้เงินหรือใช้เงินกู้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ ให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที และให้
สหกรณ์มีสิทธิน าเงินค่าหุ้น และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผลหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีอยู่หรือมีสิทธิได้รับจาก
สหกรณ์น ามาช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้จนครบถ้วน 
      ข้อ 8. กรณีที่ผู้กู้ได้กู้เงินจากสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสิบของจ านวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้ าประกัน      
เพื่อเป็นหลักประกันการช าระหนี้เงินกู้คืนให้แก่สหกรณ์ และจัดท าสัญญาค้ าประกันที่มีค าเตือนส าหรับผู้ค้ าประกันไว้ในสัญญา   
ค้ าประกัน 
 

เลขท่ีสญัญา………………………………. 
วันท่ี………………………………………..  

เลขที่รับ........................................ 
วันที่.............................................. 
................................เจ้าหน้าที่ผู้รับ 

   

ไม่มีดอกเบี้ยเฉลี่ยคืน 

โปรดพลกิ  
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      ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะโอน ย้าย ลาออก หรือพ้นจากราชการหรืองานประจ าไม่ว่ากรณีใดๆ จะแจ้งเป็นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบ และจัดการช าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ตลอดจนยินยอมให้สหกรณ์โอนเงินสะสม   
ค่าหุ้นและเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าจะพึงได้รับจากสหกรณ์ช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้ได้ทันที โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานต้นสังกัดพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน  
     ข้อ 10. ข้าพเจ้ายินยอมน าเงินค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์มาเป็นหลักประกันส าหรับเงินกู้ตามสัญญานี้  
     ข้อ 11. บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าว  หรือหนังสืออ่ืนใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญาก าหนดให้แจ้งหรือบอก
กล่าวเป็นหนงัสือ  ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้กู้โดยการส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับให้แก่ผู้กู้ตามที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งไว้ในข้างต้นของ
สัญญานี้ หรือที่อยู่ที่ผู้กู้ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เปน็หนังสือคร้ังหลังสุดแล้ว  ให้ถือว่าไดส้่งให้แก่ผู้กู้และผู้กู้ได้รับและทราบ
หนังสือติดตามทวงถามบอกกล่าว  หรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 
     ข้อ 12. ข้าพเจ้ายินยอมท าประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อที่สหกรณ์จัดหาให้ในวงเงินที่สหกรณ์ก าหนด และมอบให้สหกรณ์เป็น
ผู้รับประโยชน์ เพื่อช าระหนี้เงินกู้ตามสัญญานี้  และยินยอมให้หักเงินเพื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไว้เป็นหลักประกันเงินกู้  
ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ก าหนด 
     ข้อ 13. หลังจากรับเงินกู้ไปแล้ว 1 ปี ข้าพเจ้าจะท าการรายงานผลความคืบหน้าของโครงการประกอบอาชีพเสริมให้
สหกรณ์ทราบความเคลื่อนไหวทุกปี (บญัชีรายรับ–รายจ่าย หรือรูปถ่ายการประกอบอาชีพเสริม) จนกว่าจะช าระหนี้หมด 
     ข้อ 14. กรณีข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 13. ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการฝ่ายการเงินและสินเชื่อเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยพิจารณาเรียกคืนเงินกู้ยืมตามโครงการดังกล่าวทั้งจ านวน ได้ทันที 
     ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จงึไดล้งลายมือชื่อไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน  
  
         ลงชื่อ ..........................................................................ผู้กู้ 
                          (.......................................................................) 
                  ลงชื่อ .......................................................................พยาน 
                                   (........................................................................) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับเงินกู้ 
             โอนเข้าบัญชีเงนิฝากเล่มสีชมพูของผู้กู้  เลขที่บัญชี............................................................................. 

ชื่อบัญชี...................................................................(ต้องตรงกับชื่อผู้กู้)             
 อื่นๆ ......................................................................................... 

                 ลงชื่อ .................................................................ผู้รับเงิน 
              (................................................................) 
                    ลงชื่อ ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จา่ยเงิน   
                  ลงชื่อ ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสัญญากู ้

 

 

 
หมายเหต ุ

1.โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อความ 
2.ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด ยางลบ ขูดลบ ข้อความในสัญญา
โดยเด็ดขาด 
3.การแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่าและลงลายมือชื่อก ากับเท่าน้ัน 
4.ผู้ค้ าประกันลงนามเป็นพยานไม่ได้ 

ข้าพเจ้ารับทราบว่าการกู้เงินสามัญครั้งนี้ต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้เป็นหลักประกันเงินกู้  
เนื่องจาก    
 

  กรณีที่ 1  ผู้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึง 20% ตามระเบียบฯ 
  กรณีที่ 2  มีผู้ค้ าประกันไม่ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การกู้เงิน 
  กรณีที่ 3  ผู้กู้เป็นลูกจา้งชั่วคราวทกุสังกัด หรือครูสังกัดสถานศึกษาเอกชน 
         
  ลงชื่อ...........................................................ผู้กู้ 
     (..................................................................) 

 

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
                   วันท่ี........................................... 

    ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีได้สอบถามแล้ว  
เห็นสมควรท่ีสหกรณ์จะให้เงินกู้สมาชิกน้ีได้หรือไม่ ........................... 
...............................................................................................................  

ลงชื่อ................................................. 
                 (..................................................) 
                                       ต าแหน่ง.............................................. 
   ............................................................ 

 

สถานภาพผู้กู้ 
              โสด         สมรส        หย่า         หม้าย    

ค ายินยอมของคู่สมรส (ถ้ามี) 
                   วันท่ี.............................................. 

               ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรส กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จ ากัด  ตามสัญญากู้เงินข้างต้นน้ี 

     ลงชื่อ.........................................สามี / ภรรยา 
                     (..............................................) 

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

 



 
 

  
 
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ  จ ากัด 

สัญญาค  าประกันเงินกู้โครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 ข้าพเจ้า.................................................................….... (ผู้ค้้าประกัน) สมาชิกเลขทะเบียนที่..............….......... 

เลขประจ้าตัวประชาชน..........................................................อายุ....…........ปี รับราชการหรือท้างานประจ้าในต้าแหน่ง
........................................…..........สังกัดหน่วยงาน............................….....…................................ ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี
.....................หมู่ที่..............ถนน........................................ต้าบล...................................อ้าเภอ....................................... 

จังหวัด.......…...........................โทรศัพท์........................................ได้ท้าหนังสือค้้าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จ้ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้้าประกันนี้จะใช้ค้าว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้ (ชื่อผู้กู้)............................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่………....…......
สังกัด……………………….…....……กู้เงินจ้านวน….….....…....……...…..บาท(……...….…….........……...……………….………………)  
ผ่อนช้าระไม่เกิน  36 งวด ตามสัญญากู้เงินโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เลขที…่.....…….…...................... 
ลงวันที่…………...…......….และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมค้้าประกันหนี้
ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ง   หนี้นั้นด้วย  โดยข้าพเจ้า
ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดช้าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนดตามที่กล่าว
ไว้ในสัญญากู้เงินโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นโดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ 
ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช้าระครบถ้วนแล้ว 

ข้อ 2. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช้าระหนี้สิน และ/หรือผิดนัดช้าระหนี้สัญญาเงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามข้อ 
1 ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผู้กู้ล้มละลายหรือตาย หรือกลายเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญหรือไปเสียจาก
ถิ่นที่อยู่ หรือ     หาตัวไม่พบ หรือมีกรณีอ่ืนใดอันกระท้าให้สหกรณ์ไม่ได้รับช้าระหนี้สัญญาเงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่กล่าวแล้ว  และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้ายอมรับผิดช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้โดย
มิพักใช้สิทธิของผู้ค้้าประกันตามมาตรา 687 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใด  

ข้อ 3. หากจะมีการกระท้าอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ าไม่อาจเข้าไปรับช่วงได้ทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนในสิทธิใดๆ     อันได้ให้ไว้แก่สหกรณ์แต่ก่อนหรือในขณะหรือภายหลังที่ข้าพเจ้าท้าสัญญาค้้าประกัน       
ข้าพเจ้าก็ไม่หลุดพ้นจากความรับผิดในการค้้าประกัน 

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช้าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้  หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่          
ผู้จ่ายเงินได้   รายเดือน หักเงินได้รายเดือน  เงินบ้าเหน็จ  เงินบ้านาญ   รวมทั้งเงินประเภทอ่ืนใดที่ทางราชการ และ
ยินยอมให้สหกรณห์ักเงินพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าเพ่ือช้าระหนี้ดังกล่าวเป็นล้าดับแรก โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้ 
จนกว่าจะช้าระหนี้ครบถ้วนและข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของ
ข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะ
ได้รับช้าระหนี้จนสิ้นเชิง  

 

 

 

โปรดพลิก  



2 
 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ     
ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค้้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน              
ซึ่งคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้้าประกันแทนข้าพเจ้า 

 ข้อ 6.  บรรดาหนังสือติดตามทวงถาม  บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดซึ่งตามกฎหมายหรือตามสัญญา
ก้าหนดให้แจ้งหรือบอกกล่าวเป็นหนังสือ  ผู้ให้กู้จะส่งให้แก่ผู้ค้้าประกันโดยการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ให้แก่ผู้ค้้าประกันตามท่ีอยู่ที่ผู้ค้้าประกันได้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้หรือที่อยู่ที่ผู้ค้้าประกันได้แจ้งการเปลี่ยนแปลง
ไว้เป็นหนังสือครั้งหลังสุดแล้ว  ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผู้ค้้าประกันและผู้ค้้าประกันได้รับและทราบหนังสือติดตามทวงถาม  
บอกกล่าวหรือหนังสืออ่ืนใดของผู้ให้กู้แล้วโดยชอบ 

 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้้าประกันนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานใน
สัญญาค้้าประกันฉบับนี้ 

 

  ลงชื่อ................................................................ผู้ค้้าประกัน  

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

  ลงชื่อ................................................................พยาน 

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

  ลงชื่อ................................................................พยาน 

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค้้าประกันมีคู่สมรส) 

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

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

        ข้าพเจ้านาย/นาง................................................................................เป็นสามี /ภรรยา /ของนาย/นาง  

..............................................................................ได้ยินยอมให้นาย/นาง............................ ...........................เป็น       
ผู้ค้้าประกันต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ้ากัด ตามหนังสือค้้าประกันข้างต้นนี้ 

 

      ........................................................... คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม 

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

                    

 
 
 
 
 



หนังสือยนิยอมเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพือ่เป็นหลกัประกนัเงินกู้ 
และหนังสือยนิยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผล เงินเฉลีย่คืน และภาระผูกพนัอืน่ 

 

วนัท่ี ...........…………………………….. 
 

 ขา้พเจา้ (นาย /นาง/นางสาว) ..................................................................................... รับราชการหรือ
ท างานในต าแหน่ง .....................................…....…....…....... สงักดั ..........………….……..............….....…............. 
อ าเภอ ................................................จงัหวดัสมุทรปราการ  ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปราการ จ ากดั  
และเขา้เง่ือนไขท่ีจะตอ้งด าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินของสหกรณ์  ดงัน้ี 
            ขอ้ 1  ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู ้เน่ืองจาก (หากเข้าหลกัเกณฑ์ข้อใด  
ข้อหน่ึงโปรดระบ ุและสามารถระบไุด้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ผูกู้ ้เป็นครูอตัราจา้ง หรือครูเอกชน  (ตอ้งเปิดบญัชีเงินฝากหลกัประกนัทุกกรณี) 
  ผูกู้ห้าคนค ้าประกนัไดไ้ม่ครบถว้นตามหลกัเกณฑก์ารกูป้กติ 
  ผูกู้มี้เงินเหลือใชจ่้ายต ่ากว่า 20% 

 ทั้งน้ีขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินกูส้ามญั เงินกูฉุ้กเฉิน หรือเงินกูร้วมหน้ี แลว้แต่กรณี เพ่ือเปิด
บญัชีเงินฝากออมทรัพยไ์วเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูส้ าหรับการกูเ้งินแต่ละประเภทตามเง่ือนไขขา้งตน้ พร้อมยินยอม
ใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนประจ าปี เขา้บญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกูทุ้กๆ ส้ินปี
บญัชีของสหกรณ์ ในกรณีท่ีหักไม่ครบให้สหกรณ์หกัจากเงินไดร้ายเดือนโดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวให้ขา้พเจา้
ทราบล่วงหน้า และข้าพเจา้ยืนยนัว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมน้ีทั้ งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด จนกว่าจะ
ปรับปรุงแกไ้ขหลกัเกณฑก์ารกูเ้งินให้เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีมิตอ้งมีบญัชีเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนั
เงินกู ้ หากขา้พเจา้ผิดนดัช าระหน้ี หรือถึงแก่ความตาย หรือออกจากงานประจ าโดยไม่มีบ าเหน็จหรือบ านาญ หรือ
ถูกให้ออกจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์น าเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือเป็นหลกัประกนัเงินกู้
ช าระหน้ีเงินกูท่ี้คงคา้งอยูก่บัสหกรณ์ไดท้นัที 
            ขอ้ 2  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนทุกๆ ปี เพ่ือช าระค่าเบ้ียประกนัชีวิต, เงิน
สงเคราะห์ศพล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย, เงินสงเคราะห์ศพ
ล่วงหนา้ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หรือภาระผกูพนัอย่างอ่ืน 
ท่ีมีต่อสหกรณ์แลว้แต่กรณี ในกรณีท่ีเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน ไม่เพียงพอในการหกัช าระค่าภาระผกูพนัต่างๆ ขา้งตน้ 
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนโดยไม่จ าเป็นตอ้งบอกล่าวใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ และขา้พเจา้ยืนยนัว่า
จะไม่เพิกถอนความยินยอมน้ีทั้งหมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์  
(เง่ือนไขข้อ 2 อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีผู้ กู้ทุกราย จะต้องมีหลกัประกันคุ้มครองความเส่ียงกรณีเสียชีวิตให้แก่สหกรณ์) 
            หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี ท าข้ึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค า
ในหนงัสือฉบบัน้ีทั้งหมดแลว้ เห็นว่าถกูตอ้งตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐาน 
 
ลงช่ือ ....................................................ผูข้อกู/้ผูใ้หค้วามยินยอม 
        (....................................................................) 

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

Update form :  2/12/2015 



 

… (1)........................................................... 

..(1).........................................

..................... 

  หนงัสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด  

 เขียนที่ ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั 

                                                                                         วนัที่..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

           ขำ้พเจำ้...............................................................................อำย.ุ........ปี  ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขที่........................... หมูท่ี่...... .........

ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง................................................................ 

อ ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั........................................รับรำชกำรสังกดั

............................................................................ ...................ต ำแหน่ง.........................................................................  และเป็น

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำรจ ำกดั เลขทะเบียนที่..................................................มีควำมประสงคใ์หส่้วนร ำชกำร 

หกัเงิน และส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิก จึงมีหนงัสือใหค้วำมยนิยอมไวก้บั  

............................................................................................................................. ....ดงัน้ี 

               ขอ้ 1  ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินบ ำนำญที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำรตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดอืน และส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์    
ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือน 

               ขอ้ 2 กรณีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง และไดร้ับเงินบ ำเหน็จ ขำ้พเจำ้ใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินจำก        
เงินบ ำเหน็จที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดัแจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้น
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ 

               ขอ้   3   กำรหกัเงิน    ค่ำจำ้ง  เงินบ ำนำญ    หรือเงินบ ำเหน็จ ไม่วำ่กรณีใด เมื่อไดห้กัช ำระหน้ีแก่ทำงรำชกำรแลว้  (ถำ้มี) 
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

               ขอ้   4   หนงัสือยนิยอมน้ีใหม้ผีลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะไม่ถอนกำรใหค้ ำยนิยอมทั้งหมด                
หรือบำงส่วน เวน้แต่จะไดร้ับค ำยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั  

 ขอ้   5  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกดัโดยโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนของรัฐ    
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหน่ึงที่ขำ้พเจำ้โอนไปสังกดัมีอ ำนำจหกัเงินเดือนเพือ่ส่งช ำระหน้ี  
ช ำระค่ำหุน้และเงินอื่นใดที่พงึจะช ำระใหแ้ก่สหกรณ์และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่ จะถือปฏิบติัตำมค ำยนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี 

ทุกประกำร เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พือ่ด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แทนขำ้พเจำ้ก็เป็น
กำรเพยีงพอแลว้ 

               หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำขึ้นโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

               หนงัสือน้ีท ำขึ้นสองฉบบัมขีอ้ควำมตรงกนัฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี่...........(1)........................................................................... 
...................................................................................................................ฉบบัที่สอง เก็บไวก้บัขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้ไดส้ ำเนำให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ยแลว้  
 

  ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้ ำยนิยอม  
     (..................................................................)  

 
 ลงช่ือ ......................................................พยำน            ลงช่ือ ......................................................พยำน            
     (...................................................................)  (...................................................................)  
 หมายเหตุ “(1)” หมายถึงช่ือส่วนราชการ 



 

… (1)........................................................... 

..(1).........................................

..................... 

                          หนงัสือยินยอมให้หกัเงนิช ำระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ในฐำนะผู้ค ำ้ประกนั 
 

 เขียนที่ ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั 

                                                                                         วนัที่..............เดือน......................................พ.ศ..................... 
 

           ขำ้พเจำ้...............................................................................อำย.ุ........ปี  ปัจจุบนัอยูบ่ำ้น เลขที่........................... หมูท่ี่...... .........

ตรอก/ซอย...............................................ถนน..................................................ต ำบล/แขวง................................................................ 

อ ำเภอ/เขต........................................จงัหวดั................ ........................รับรำชกำรสังกดั

...............................................................................................ต ำแหน่ง....................... ..................................................  และเป็น

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำรจ ำกดั เลขทะเบียนที่..................................................มีควำมประสงคใ์หส่้วนรำชกำร  

หกัเงิน และส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขำ้พเจำ้เป็นสมำชิก จึงมีหนงัสือใหค้วำมยนิยอมไวก้บั  

.................................................................... .............................................................ดงัน้ี 

               ขอ้ 1  ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินบ ำนำญที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำรตำมจ ำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดอืน และส่งช ำระหน้ี ช ำระค่ำหุน้ หรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์    
ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือน 

               ขอ้ 2 กรณีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง และไดร้ับเงินบ ำเหน็จ ขำ้พเจำ้ใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินหกัเงินจำก        
เงินบ ำเหน็จที่ขำ้พเจำ้พงึไดร้ับจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดัแจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้น
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ 

               ขอ้   3   กำรหกัเงิน    ค่ำจำ้ง  เงินบ ำนำญ    หรือเงินบ ำเหน็จ ไม่วำ่กรณีใด เมื่อไดห้กัช ำระหน้ีแก่ทำงรำชกำรแลว้  (ถำ้มี) 
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

               ขอ้   4   หนงัสือยนิยอมน้ีใหม้ผีลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่จะไม่ถอนกำรใหค้ ำยนิยอมทั้งหมด                
หรือบำงส่วน เวน้แต่จะไดร้ับค ำยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั  

 ขอ้   5  ในกรณีที่ขำ้พเจำ้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนรำชกำรที่สังกดัโดยโอนไปสังกดัส่วนรำชกำรอื่นหรือหน่วยงำนของรัฐ    
ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ที่ผูจ่้ำยเงินของส่วนรำชกำรแห่งใดแห่งหน่ึงที่ขำ้พเจำ้โอนไปสังกดัมีอ ำนำจหกัเงินเดือนเพือ่ส่งช ำระหน้ี  
ช ำระค่ำหุน้และเงินอื่นใดที่พงึจะช ำระใหแ้ก่สหกรณ์และขำ้พเจำ้สัญญำวำ่ จะถือปฏิบติัตำมค ำยนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ี 

ทุกประกำร เพยีงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้พเจำ้สังกดัอยูเ่พื่อด ำเนินกำรดงักล่ำวขำ้งตน้แทนขำ้พเจำ้ก็เป็น
กำรเพยีงพอแลว้ 

               หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำขึ้นโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

               หนงัสือน้ีท ำขึ้นสองฉบบัมขีอ้ควำมตรงกนัฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี่...........(1)........................................................................... 
...................................................................................................... .............ฉบบัที่สองเก็บไวก้บัขำ้พเจำ้และขำ้พเจำ้ไดส้ ำเนำให้
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูสมุทรปรำกำร จ ำกดั ไวเ้ป็นหลกัฐำนดว้ยแลว้  
 

                    ลงช่ือ.......................................................ผูใ้หค้ ำยนิยอม 
       (.............................................................)ในฐำนะผูค้  ้ ำประกนั 

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

 
 

หมำยเหตุ “(1)” หมำยถึงช่ือส่วนรำชกำร 

ส ำหรับผู้ค ้ำประกัน 
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