
ฉบับ 1 เมษายน 2560 

                                                                                             
 

 

 

 

                             สหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 
                          คําขอกูและหนังสือกูเงิน  
      

      เงินกูสามัญท่ัวไป         เงินกูในหุนและเงินฝาก 

     เงินกูสามัญอเนกประสงค         เงินกู.................................................. 
 

เขียนที่………………………………................. 

วันที…่……………………………………………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยครูสตูล  จํากัด 
 

  ขอ 1. ขาพเจา( นาย/นาง/น.ส. )……………………......................……………………อาย…ุ...........ป  

เลขที่สมาชิก........................…..เปน  ขาราชการ   ลูกจางประจํา ตําแหนง…........……..…………

สังกัด………......… เงินไดรายเดือน…................…...….…….บาท  โทรศพัท.........…....................……………  

สถานภาพสมรส....................เลขประจําตัวประชาชน............................................................................ 

อยูบานเลขที่................หมูที.่..........ถนน.................................................ตําบล...................................... 

อําเภอ...........................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย............................... 

ขอ 2.ขาพเจาขอกูเงินจํานวน........................................................ ............................บาท 

(…………………………............……………….…………)  นําเงินไปใชเพื่อ....................................................... 

 ขอ 3. ขาพเจาตกลงชําระตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ..................................บาทพรอมดอกเบี้ยแก

สหกรณทุกเดือน รวมจํานวน……....………...….งวด 

   ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู(รวมท้ังเงินตนและดอกเบี้ย)แตละงวดถึงกําหนดภายใน

ส้ินเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ 

 ขอ 4. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ......................ตอป 

               ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนท่ีสหกรณจะตองเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมให

สหกรณเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามท่ีสหกรณเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ท้ังนี้สหกรณไมตองแจงให

ขาพเจาทราบลวงหนา 

ขอ 5. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือ

เจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา  หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสง

ตอสหกรณนั้นจากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมี

อยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นมอบไว ท้ังนี้จนกวาจะไดชําระหนี้

ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยส้ินเชิงแลว 

 ขอ 6. ขาพเจายินยอมถือวาในกรณีตามขอบังคับในขอท่ีวาดวยการควบคุมหลักประกันและการ

เรียกคืนเงินกูใหถือวาเงินกูท่ีไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมท้ังดอกเบี้ย

ในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 

 ขอ 7. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรือ

งานประจํา ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอ

สหกรณใหเสร็จส้ินกอน 

              ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จส้ินตามท่ีกลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมให

เจาหนาท่ีผู จายเงินสะสมสําหรับขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(กบข.)เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจาย

ใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนได 

เลขที่สัญญา…………………………………. 

เอกสารการย่ืนกู 
รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (1 ชุด) 
1. ผูกู /คูสมรส  
- สําเนาบัตรประจําตัว,สําเนาทะเบียนบาน 
- หนังสือรับรองเงินเดือน 
- สลิปเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน 
- หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน 
- หนังสือยินยอมใหหักเงินผานธนาคาร 
2. ผูคํ้าประกัน / คูสมรส 
- สําเนาบัตรประจําตัว,สําเนาทะเบียนบาน 
-  สลิปเงินเดือน  (ปจจุบัน ) 
 

ความเห็นผูบังคับบัญชา (ยกเวนกูในหุน) 
      ขอรับรองวาผูกูยังปฏิบัติราชการอยูจริง 
     และไมอยูระหวางถูกสอบสวนทางวินัย 
      ขอรับรองวาเปนขาราชการบํานาญ 
     สังกัด………...............……………………. 

ลงช่ือ………………...........………………………. 

(…………………...........………………………....) 

ตําแหนง……….........………………………….… 

วันท่ี………………….......……..………………… 
 

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ 
มีหุนอยูในสหกรณ…………..……………บาท 

อัตราดอกเบี้ยปจจุบัน……..…..……….ตอป 

จํานวนที่ควรใหกู……........………....….บาท 

หัก หน้ีเดิม…………..….....……………….บาท 

ซ้ือหุนเพิ่ม....…….…………...…..………..บาท 

เงินไดคงเหลือหลังกู……….……………..บาท 
 

เงินกูรับสุทธิ………………….……………บาท 
 

ลงชื่อ…………………...…....เจาหนาที่สินเชื่อ 

ลงชื่อ……………...…...………………..ผูจัดการ 
 
 

คณะกรรมการเงินกู 
ประชุมครั้งที่….../…….วันที…่………...…….. 
อนุมัต…ิ……………….......………………...บาท 

ลงชื่อ………………....………….ประธานเงินกู 
ลงชื่อ……………….....……….……..เลขาเงินกู 

การรับเงินกู 
 ขอรับเงินสด 
 บัญชีสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด

เลขท่ีบัญชี……….........…………………...… 
อ่ืนๆ…….....…….......………………………...……. 

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

 ลงช่ือ…………..….…………เจาหนาท่ีการเงิน 
 

เลขที่รับ …………../……………... 

ลงชื่อ…………...………….เจาหนาที่ 

วันที…่…........…………………………. 

เวลา………...................…..…….น. 
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 ขอ 10. ขาพเจายินยอมทําประกันชีวิตหรือประกันอื่นใดตามท่ีสหกรณจัดหาใหไวในวงเงินท่ีสหกรณ  กําหนด และมอบใหสหกรณเปนผูรับ

ประโยชนเพื่อชําระหนี้ตามสัญญานี้ 

 ขอ 11. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที ถาขาพเจามิไดแจงใหสหกรณ

ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยูตามท่ีไดระบุในสัญญานี้ทุกประการ 

 ขอ 12. ในกรณีท่ีขาพเจาไมสามารถชําระหนี้ใหกับสหกรณไดไมวาดวยเหตุใดก็ตามขาพเจาขอใหสหกรณติดตอเพื่อทวงถามหนี้ของขาพเจากับ

นาย/นาง/นางสาว.......................................................................................อายุ...............ป สมาชิกเลขท่ี.....................สถานภาพการสมรส........................ 

เลขประจําตัวประชาชน                               -             -                 -                               ณ บานเลขท่ี..............................หมูท่ี................. 

ถนน...................................................ตําบล..................................อําเภอ.................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย............................                                         

              ขอ 13. ตราบใดท่ีขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาไดรับ

ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกูท่ีขาพเจามีอยูกับสหกรณได เม่ือขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาท่ีจะใหหัก

กลบลบหนี้โดยใหสหกรณมีอํานาจท่ีจะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได 

               ขอ 14. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 2 ฉบับ มอบไวใหสหกรณและหนวยงานตน

สังกัดเก็บไวเปนหลักฐาน 
  

                ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู.....................................................นี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง  จึงไดลงลายมือช่ือไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน  
 

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

 

   ลงช่ือ…………..............…..………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม 
         (..................……....…...….…………………) 

 

   ลงช่ือ…………...............………………………….พยาน 
                                                                   (..............................................…..…….…) 
 
 ขาพเจา........................................................ไดรับเงินกูจํานวน................................บาท (...........................................................................) 

ตามหนังสือเงินกูสําหรับเงินกู........................................น้ีไปเปนการถูกตองแลว ณ วันที่..............เดือน.............................พ.ศ............................. 

โดยรับเปน เงินสด/โอนเขาบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ของขาพเจาเลขที่บัญช.ี............................................................................. 

 
 

   ลงช่ือ...............................................................ผูรับเงิน 

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

 

   ลงช่ือ...............................................................เจาหนาทีผู่จายเงิน 

                                                                 (...............................................................) 
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สหกรณออมทรพัยครูสตูล จํากดั 

หนังสือค้ําประกนัเงนิกู 
                                                                                            สถานที่............................................................................ 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 1 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 2 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 3 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 4 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
 

ผูค้ําประกันคนที่ 5 ขาพเจา...................................................................................อาย.ุ............ป สมาชิกเลขทะเบียนที.่............................. 

สถานภาพการสมรส........................เลขประจําตัวประชาชน         -                       -                             -             -         รับราชการ 

ประจําตําแหนง..............................................สังกัด/โรงเรียน............................................................อําเภอ.......................................จังหวัดสตูล  

เงินไดรายเดือน...............................................บาท มีคูสมรสชื่อ............................................................................ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................

หมูที.่................ถนน..............................................ตําบล......................................อําเภอ..................................จังหวัด.................................................

รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพท.................................................................................................      
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           ขอ 1. ตามทีส่หกรณไดใหนาย/นาง/นางสาว...............................................................กูเงิน จํานวนเงินกู.........................................บาท 

(.........................................................................................................................)  ตามหนังสือเงินกูสามัญ ATM  ที่.............../................. 

ลงวันที.่................................................................  และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาว

พรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีน้ันดวย 

    ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหน้ีดังกลาวตามขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหน้ี อัตราดอกเบี้ย 

และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญน้ันโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพัน

น้ัน ๆ ทุกประการจนกวาหน้ีสิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว 

    ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการ

ค้ําประกันรายน้ี จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวน้ีจะไดใหสมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกัน

แทนขาพเจา 

   ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหน้ีใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน

นับแตวันที่ลูกหน้ีผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหน้ีโดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจา หัก

จํานวนเงิน ณ ที่จายชําระหน้ีซ่ึงขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจา

ไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมน้ีใหมีตลอดไป ทั้งน้ีจนกวาจะไดชําระหน้ี

ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันน้ัน โดยส้ินเชิงแลว 

   ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอ่ืนใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอ

หนวยงานตนสังกัดของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหน้ีจนส้ินเชิง 

   ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันท ี
   

ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันน้ีโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 
         

 

ผูค้ําประกันคนที่ 1 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนที่ 1 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขที.่............................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 2 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนที่ 2 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขที.่............................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 3 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนที่ 3 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขที.่............................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 4 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนที่ 4 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขที.่............................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 

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

 

ผูค้ําประกันคนที่ 5 
 

 ลงชื่อ.................................................................. 

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

 

คูสมรสของผูค้ําประกันคนที่ 5 
 

ลงชื่อ............................................................... 

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

 

พยาน สมาชิกเลขที.่............................... 
 

ลงชื่อ...................................................... 

      (....................................................) 
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย 

เขียนท่ี……………………………………………. 

วันท่ี…………เดือน………………………………….พ.ศ………… 

         ขาพเจา………………………………………………..……………………อายุ……..…..….ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี……..………หมู ท่ี…….….

ซอย…………….……………..ถนน………..………………………………………..ตําบล……………………………….อําเภอ………………………………..…………

จังหวัด………………………………….รับราชการสังกัด……………………………………………. ตําแหนง……………………….….……………และเปน

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก……………………….… มีความประสงคใหสวนราชการหักเงิน และสงให

สหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด  ดังน้ี 

         ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบํานาญท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนท่ี 

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แจงในแตละเดือนเปนอันดับแรกและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืน แลวแตกรณีใหสหกรณ

ออมทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

         ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินหักเงินจากเงิน

บําเหน็จท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แจงและสงเงินจํานวนน้ันใหสหกรณออม

ทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจา 

         ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไมวากรณีใด เม่ือไดหักชําระหน้ีแกทางราชการแลว (ถามี) 

ยินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด 

         ขอ 4. หนังสือยินยอมน้ีใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมท้ังหมดหรือบางสวน เวนแต

จะไดรับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยครูสตลู จํากัด 

         ขอ 5. ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นแหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน ท่ีขาพเจาจะไดรับจากราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหน้ี ชําระคาหุน 

หรือเงินอ่ืนใหสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือนและขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือ

ฉบับน้ีทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการหรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขาพเจา

สังกัดอยู เพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาเปนการเพียงพอแลว 

         หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคาํในหนังสอืน้ีท้ังหมดแลว ตรงตาม 

เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

         หนังสือน้ีทําขึ้น 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับหน่ึงเก็บไวท่ีสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ฉบับท่ีสองเก็บไวกับขาพเจาเอง  

 

   ลงชื่อ…………..………………………………………..ผูใหคํายินยอม(ผูกู) 

         (……………………………………………………) 
  



6 
 

หนังสือยินยอมใหหักบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

                                                                          เขียนที…่……………………………………………………….. 

                                                               วันที…่…..……เดือน…………….……………………พ.ศ………………. 

เรียน  ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร…………………………………………………………………….. สาขา…………………………………………. 

         ขาพเจา…………………………………………………..…….………….เปนเจาของบัญชีเงินฝากประเภท……………………….………………….

บัญชีเลขท่ี (10 หลัก)…………………………………………………….ชื่อบัญชี……………………………..………………………………………… สถานท่ี

ติดตอเลขท่ี………....……..ซอย…………….….…………..……ถนน………………...…….……………………….. ตําบล………………………..………………..

อําเภอ………………………..……..จังหวัด……………………….…..รหัสไปรษณีย……………………โทรศัพท………..…………………………………………… 

         มีความประสงคใหธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากดังกลาวของขาพเจาเพ่ือชําระคาหุน เงินงวดชําระหน้ี และเงินฝาก ใหแก

สหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด (ตอไปน้ีจะเรียกวา “สหกรณ”) เปนอันดับแรก ตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจงหน้ีหรือสื่อบันทึกขอมูล 

(Diskette/Tape) ท่ีธนาคารไดรับจากสหกรณ และนําเงินดังกลาวโอนเขาบัญชีสหกรณ 

         ในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา เพ่ือชําระคาหุน เงินงวดชําระหน้ี และเงินฝาก ใหแกสหกรณ หากปรากฏภายหลัง

วาจํานวนเงินท่ีสหกรณแจงแกธนาคารน้ันไมถูกตอง และธนาคารไดทําการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของขาพเจาตามจํานวนท่ีปรากฏใน

ใบแจงหน้ีหรือสื่อบนัทึกขอมูล(Diskette/Tape) เรียบรอยแลว ขาพเจาตกลงท่ีจะดําเนินการเรียกรองเงินจํานวนดังกลาวจากสหกรณ

โดยตรง โดยท้ังน้ีขาพเจาขอสละสิทธิในการเรียกรองหรือฟองรองใหธนาคารใชเงินท่ีธนาคารไดหักโอนจากบัญชีเงินฝากของขาพเจา

เพ่ือชําระหน้ีแกสหกรณตามจํานวนท่ีปรากฏในใบแจงหน้ีหรือสื่อบันทึกขอมูล (Diskette/Tape) ท่ีธนาคารไดรับจากสหกรณ และ

ขาพเจายอมรับวาธนาคารจะหักเงินจากบัญชีของขาพเจาไดตอเม่ือเงินในบัญชีมีเพียงพอในการหักบัญชีในขณะน้ันเทาน้ัน และในการ

หักบัญชีเงินฝากดังกลาว ขาพเจาไมประสงคจะใหธนาคารแจงการหักบัญชีแตอยางใด เน่ืองจากขาพเจาสามารถทราบรายการดงักลาว

น้ันไดจากสมุดคูฝาก/ Statement ของธนาคารหรือจากใบรับใบเสร็จรับเงินของสหกรณ   

         ในกรณีท่ีเอกสารหลักฐานเลขท่ีบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงไป ไมวาโดยเหตุใดก็ตาม หนังสือยินยอมใหหักบัญชี

เงินฝากธนาคารฉบับน้ีคงมีผลใชบังคับสําหรับบัญชีเงินฝากเลขหมายท่ีไดเปลี่ยนแปลงน้ัน ๆ ไดดวยทุกประการ 

         การใหหักบัญชีเงินฝากดังกลาวขางตนใหมีผลบังคับใชทันทีนับแตวันทําหนังสือน้ี และใหคงมีผลบังคับใชตอไปจนกวาธนาคาร

จะไดบอกเลิกการใหบริการหรือขาพเจาจะไดเพิกถอน โดยทําเปนลายลักษณอักษรแจงใหธนาคาร และสหกรณทราบลวงหนาอยาง

นอย 1 เดือน  

                                  ขอแสดงความนับถือ 

 

                                               ลงชื่อ………………………………………………………...ผูใหความยินยอม 

    (……………………………….……………………….) 

                                                                           ( ตามท่ีใหไวกับธนาคาร ) 

                                                                            ธนาคารตรวจสอบแลวถูกตอง 
 

    ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูใหความยินยอม                                            สวนของธนาคาร 

       ซ่ึงไดใหความยินยอมไวตอหนาขาพเจาจริง 

 

  ลงชื่อ……………………………………………………….                          ลงชื่อ…………………………………………………….. 

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

  กรรมการหนวย…………………………………………                                             ผูรับมอบอํานาจสาขา 
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สัญญาจาํนําเงินฝาก เพ่ือค้ําประกันเงินกูสามัญ 
สหกรณออมทรัพยครูสตูล จาํกัด 

 
                                                                                            สัญญากูเลขที่ .................../.................   
                                                                                        ลงวันที่......................................................  

 
            ขาพเจา..........................................................................................สมาชิกเลขที่.....................สังกัด............................... 

ไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด เปนจํานวนเงิน.....................................บาท(.........................................................) 

ตามสัญญากูเลขที่............../........................... ลงวันที่........................................ในการกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูสตูล 

จํากัด ตามสัญญาน้ี ขาพเจาขอนําเอาสมุดเงินฝากสหกรณออมทรัพยครูสตูล จํากัด ประเภท..................................................

ช่ือบัญชี...............................................................................บัญชีเลขที่.............................................เปนประกันเงินกูในครั้งน้ี 

ยอดเงินในบัญชี ณ วันที่ทําสัญญาเปนเงิน.....................................บาท(......................................................................) โดยใช

เปนหลักประกันสัญญาเงินกู จํานวนรอยละ.................ของยอดเงินฝาก ณ วันที่ทําสัญญาคํ้าประกันน้ี เปนเงินคํ้าประกันจริง

จํานวน...........................................บาท (...............................................................................)ทั้งน้ีต้ังแตวันทีท่าํสญัญาเปนตนไป

จนกวาจะมกีารชําระเงินกูเสร็จสมบูรณตามสัญญาน้ี 

         ในกรณีที่หน้ีเงินกูมีอันถึงกําหนดสงคืนไมวากรณีใด ขาพเจายินยอมใหนําเงินฝากมาชําระหน้ีได 

         ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาน้ีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

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

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

 

 

 
 

 


