
คําช้ีแจงการจัดพิมพ์ชุดเอกสารสัญญากู้เงินสามัญด้วยตนเอง 

1. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหน้ีกับธนาคารออมสนิ 

 จัดพิมพ์ 1 ใบ / 1 หน้า 

2. หลักฐานประกอบคําขอกู้เงินสามัญ 

 จัดพิมพ์ 1 ใบ / 1 หน้า 

3. รายละเอียดการจ่ายเงินกู้สามัญ 

 จัดพิมพ์ 1 ใบ / 1 หน้า 

4. หนังสือสญัญากู้เงินสามญั 

 จัดพิมพ์ 1 ใบ / หน้าหลัง 

5. คําขอกู้เงินสามญั 

 จัดพิมพ์ 1 ใบ / หน้าหลัง 

6. หนังสือยินยอมหักเงินชําระหน้ีสหกรณ์ออมทรพัย์กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จํากัด 

 จัดพิมพ์ 2 ใบ / หน้าหลัง 

 

หมายเหตุ หากสมาชิกไม่เข้าใจในการจัดพิมพ์เอกสารกรณุาโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที ่
  สหกรณ์ ที่ 0 4525 4102, 0 4524 3223 หรือ 0 81389 9219 ในเวลาทําการ 

 



        (เอกสารแนบคำขอกูสินเชื่อกับสหกรณออมทรัพย) 

เอกสารแนบ 4 

หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสนิ 

ทำท่ี..................................................................... 

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

เรยีน ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขา/สำนัก................................................................ 

 ขาพเจา............................................................ตำแหนง..........................................สังกัด...............................................

เลขบตัรประจำตัวประชาชน ---- อายุ.............ป โทรศัพท................................................ 

มีความประสงคขอกู ส ินเชื ่อสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  ในการนี้ ขาพเจา ยินยอมให                 

ธนาคารออมสินตรวจสอบ และ/หรือเปดเผยขอมูลของขาพเจา  ทั้งที่เปนขอมูลสวนตัวและ/หรือขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ขาพเจา

มีอยูกับธนาคารออมสินใหกับสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด  ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปดเผย

ขอมูลดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อการใหสินเชื่อเทานั้น  โดยขาพเจาจะไมเพิกถอนความยินยอมที่ใหไวแตอยางใด 

  ลงชื่อ .................................................. ผูใหความยินยอม 

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

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

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

หมายเหตุ   ผูใหความยินยอมตองติดตอธนาคารออมสินดวยตนเอง  โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

  พรอมรบัรองสำเนาถกูตอง 
 

 

 

 

 

เรยีน    ผูจัดการสหกรณออมทรพัยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

 ธนาคารออมสิน สาขา/สำนัก..............................................................................................................ไดตรวจสอบ              

ขอมูลภาระหนี้ของ.................................................................................................................................................. 

ขอเรียนวา ( ) ไมมีภาระหนี้ 

 ( ) มีภาระหนี้ ขอมูล ณ วันท่ี..........................................ดงันี ้

(1) หนี้เงินกู................................. จำนวน.............................บาท สงชำระงวดละ.........................บาท 

(2) หนี้เงินกู................................. จำนวน.............................บาท สงชำระงวดละ.........................บาท 

(3) หนี้เงินกู................................. จำนวน.............................บาท สงชำระงวดละ.........................บาท 

   รวมยอดหนี้คงเหลือ.....................................บาท เงินงวดที่ตองผอนชำระรวมตอเดือน........................บาท 

ประวัตกิารชำระหนี.้...................................................... 
 

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

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

  ผูจัดการธนาคารออมสิน สาขา/สำนัก................................................... 

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



 

>> หลกัฐานประกอบคำขอกูเงินกูสามัญ << 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

>> สำหรับผูขอกูเงิน << 

สมาชิกสังกัด สพป.อบ.1 - 5, สพม.อบอจ 

และหนวยงานอ่ืน ๆ 
สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

               สลิปเงินเดือนยอนหลงั 3 เดือน 

 หนังสือตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สนิธนาคารออมสิน 

 สำเนาบตัรประจำตวัประชาชน 

 สำเนาทะเบียนบาน 

    กรณี สมรส, หยา, หมาย ใหถายสำเนาแนบ 

               กรณี เปล่ียนชื่อ - สกุล ใหถายสำเนาแนบ 

    สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกดั  

               สลิปเงินเดือนยอนหลงั 3 เดือน 

 หนังสือตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สนิธนาคารออมสิน 

               หนังสอืตรวจสอบขอมูลภาระหนีสิ้นธนาคาร ธกส. 

               หนังสอืตรวจสอบขอมูลภาระหนีสิ้นธนาคารกรงุไทย 

 สำเนาบตัรประจำตัวประชาชน 

 สำเนาทะเบียนบาน 

    กรณี สมรส, หยา, หมาย ใหถายสำเนาแนบ 

               กรณี เปล่ียนชื่อ - สกุล ใหถายสำเนาแนบ 

    สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกดั 

 

>> สำหรับผูคำ้ประกนั << 

สมาชิกสังกัด สพป.อบ.1 – 5, สพม.อบอจ 

และหนวยงานอ่ืน ๆ 
สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาทะเบียนบาน 

    กรณี สมรส, หยา, หมาย ใหถายสำเนาแนบ 

               กรณี เปล่ียนชื่อ - สกุล ใหถายสำเนาแนบ 

 

               สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 

    สำเนาทะเบียนบาน 

    กรณี สมรส, หยา, หมาย ใหถายสำเนาแนบ 

               กรณี เปล่ียนชื่อ - สกุล ใหถายสำเนาแนบ 

    ผูค้ำประกันตองมาลงลายมือชื่อยินยอมค้ำประกันผูกู 

               ตอหนาเจาหนาที่ ณ สำนักงานสหกรณ 

 



 

 

รายละเอียดการจายเงินกูสามัญ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกดั 

บญัชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขท่ี.................................................................สาขา................................................. 

ชื่อผูกู 

 

เลข

ทะเบียน 

ไดรับอนุมัติ 

ใหกูเงินกูสามัญ 
เพ่ิมหุน หักชำระหนี้เดิม คงเหลือรับจริง 

สามัญ ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

      

ไดตรวจหลักฐานหุน - หนี้ และผูค้ำประกัน ถูกตองแลว  

เปนไปตามระเบียบสหกรณ  (ลงชื่อ)...........................................เจาหนาท่ี (ลงชื่อ)................................................ผูรับเงิน 

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

 (ลงชื่อ).................................................ผูจายเงิน 

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

 

 

 

รายละเอียดการจายเงินกูสามัญ 

สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกดั 

บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่.................................................................สาขา.................................................... 

ชื่อผูกู 

 

เลข

ทะเบียน 

ไดรับอนุมัติ 

ใหกูเงินกูสามัญ 
เพ่ิมหุน หักชำระหนี้เดิม คงเหลือรับจริง 

สามัญ ฉุกเฉิน 

 

 

 

 

      

ไดตรวจหลักฐานหุน - หนี้ และผูค้ำประกัน ถูกตองแลว  

เปนไปตามระเบียบสหกรณ  (ลงชื่อ)...........................................เจาหนาท่ี (ลงชื่อ)................................................ผูรับเงิน 

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

 (ลงชื่อ).................................................ผูจายเงิน 

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

 



 

หนังสือสัญญากูเงินกูสามัญ 
     ท่ี................/................ 

 

 

เขียนที.่............................................................... 

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

 

  ขาพเจา...............................................ผูกู อายุ......ป เลขประจำตัวประชาชน ---- 

สมาชิกเลขทะเบียนที่.....................รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง.............................................................................

โรงเรียน/หนวยงาน....................................................................แขวง/ตำบล....................................เขต/อำเภอ.....................................

จังหวัด................................ รหัสไปรษณีย............................สังกัด.......................................................................................................

อยูบานเลขที่......................หมูที่.........ตรอก/ซอย..................................ถนน.................................แขวง/ตำบล.....................................

เขต/อำเภอ......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย..........................มือถือ.............................................                

ปรากฏตามสำเนาบัตรประชาชนแนบทายสัญญานี้ ซึ่งตอไปในสัญญาเรียกวา “ผูกูยืม” ฝายหนึ่ง ขอทำหนังสือสัญญากูเงินกูสามัญ              

ใหไวตอ สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ซึ ่งตอไปในสัญญาเรียกวา “ผู ใหกู ยืม” อีกฝายหนึ่ง            

เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี ้

 ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจำนวน..............................บาท (...................................................................................) 

และขาพเจาไดรับเงินจำนวน.....................................บาท ในวันที่ซ่ึงระบขุางบนนี้โดยถูกตองแลว 

 ขอ 2.  ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินกูเปนงวดรายเดือนซึ่งจะตองสงชำระคืนดังนี้ 

            เงินตนรวมดอกเบี้ยเทา...........................บาท (......................................................................................................) 

           เงินตน เทา..............................................บาท (......................................................................................................) 

พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ....................ตอป รวม (ตัวอักษร)..............................................................................................งวด                                                

ต้ังแตเดอืน.........................................พ.ศ.........................................เปนตนไป จนกวาจะชำระหนีเ้สร็จสิ้น 

 ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที ่สหกรณจะตองเปลี ่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยเงินกูแลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี ่ยนแปลง               

อัตราดอกเบี้ยไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ท้ังนี้ สหกรณไมจำเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนำเงินไปใชเฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ คือ........................................................................................... 

 ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานซึ ่งเปนผู จายเงินไดรายเดือนของขาพเจา เมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณหักเงินได               

รายเดือนของขาพเจา ณ วันท่ีจาย ตามจำนวนเงินงวดชำระหนี้ขอ 2. เพ่ือสงตอสหกรณ 

 ขอ 5. ขาพเจาตกลงยินยอมวา เมื่อขาพเจาออกจากสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ หรือเมื่อคางสงเงินงวดชำระหนี้ไมวาเงินตน         

หรือดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือนติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้รวมสามคราว หรือผิดสัญญานี้ขอใดขอหนึ่งก็ดี ใหถือวา

เงนิกูรายนี้เปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไวตามขอ 2. 

 ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันวา ถาขาพเจาขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามที ่กำหนดไวในขอบังคับของสหกรณก็ดี                

หรือถาขาพเจาประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำก็ดี ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ                     

และจัดการชำระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน 

 ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานซึ่งเปนผู จายเงินสะสม            

เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ หรือเง ินอื ่นใดที ่ทางราชการหรือสหกรณจะพึงจายใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาวชำระหนี้เง ินตน                   

พรอมทั้งดอกเบี้ยสงชำระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนได 

(โปรดพลกิ) 

เงินกูอนุมัติ..............................................................บาท 

หักซ้ือหุน.................................................................บาท 

หักชำระหน้ี.............................................................บาท 

หักสมาคม/ประกัน..................................................บาท 

คงเหลือ...................................................................บาท 
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 ขอ 7.  หากขาพเจาผิดนัดชำระหนี้ ใหสหกรณมีหนังสือบอกกลาวแกขาพเจา ณ บานเลขที่...........................หมูที ่.........                            

ตรอก/ซอย...............................ถนน....................................แขวง/ตำบล....................................เขต/อำเภอ........................................                   

จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย.............หรือตามที่ขาพเจาไดแจงการเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือใหแกทางสหกรณทราบในภายหลัง 

 ขอ 8.  ถามีการเปลี ่ยนแปลงสถานที่บอกกลาวโดยที ่ขาพเจาไมแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ หากสหกรณมีหนังสือ                    

บอกกลาว ณ สถานที่ตามขอ 7. ขาพเจามิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใดๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึง หรือสหกรณยังไมมีหนังสือ            

บอกกลาวแกขาพเจา 

 ขอ 9.  ผูใหกูยืม ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะเรียกเงินที่ใหกูพรอมดอกเบี้ยที่คางชำระเสียเมื่อใดก็ได โดยไมจำเปนตองแสดงเหตุผล            

แกผูกูยืม ผูกูยินยอมใหผูใหกูยืมเรียกหนี้คืนไดทันที 

 หนังสือกูนี้ทำไว ณ วันที่ซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน 

 

  ลงชื่อ.............................................................ผูกูยืม 

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

 ลงชื่อ............................................................. ผูบังคับบัญชาของผูกูยืม 

                                                                         (............................................................) หรือกรรมการ   

 ลงชื่อ............................................................. ผูเขียน  

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

คำยินยอมของคูสมรส 
 ขาพเจา.................................................................เลขประจำตัวประชาชน ---- 

เปน สามี/ภรรยา ของ............................................................ไดยินยอมให..............................................................                       

กูเงินจาก สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธาน ีจำกัด ตามหนังสือกูขางตนนี้                                     

 ......................................................สามี/ภรรยา ผูกู 

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

 

 ......................................................ผูบังคับบัญชาหนวยงาน/โรงเรียน 

 (.....................................................) หรือกรรมการ 

 

ขอรบัรองว่าเป็นลายมือชือของคูส่มรสขา้พเจา้จรงิ 

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

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

ผูกู้ ้

จายเงินถูกตองแลว ณ วันที่................................ 

................................................เจาหนาที่การเงนิ 

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

ตรวจแลวถูกตองครบถวนทุกประการ 

 

 

 

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

     รองผูจัดการ                  ผูจัดการ 



 

 

 

คำขอกูเงินสามัญ 
เขียนท่ี................................................................................... 

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

เรียน  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

   ขาพเจา.........................................................................อายุ..........ป เลขประจำตวัประชาชน ---- 

สมาชิกเลขทะเบียนที่......................ที่อยู ปจจุบัน เลขที่.................หมูท ี ่...............ถนน/ซอย....................................แขวง/ตำบล.................................                        

เขต/อำเภอ.....................................จงัหวัด..........................................รหสัไปรษณีย.................................โทรศัพท...........................................เสนอคำขอกูเงินสามัญ

เพื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด โปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

 ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญของสหกรณ จำนวน..................................................บาท (.........................................................................................................) 

ซ่ึงจะตองสงชำระคืนดังนี้ 

   เงินตนรวมดอกเบ้ีย..............................................................บาท คาหุน................................บาท รวมทั้งส้ินจำนวน.........................................บาท 

(................................................................................................................................)  วัตถุประสงคในการขอกูเพื่อ............................................................................... 

   เงินตน..................................บาท ดอกเบ้ีย.................................บาท คาหุน..........................บาท รวมทั้งส้ินจำนวน........................................บาท 

(................................................................................................................................)  วัตถุประสงคในการขอกูเพื่อ............................................................................... 

 ขอ 2. ขาพเจารับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง......................................................โรงเรียน/หนวยงาน.........................................................................

แขวง/ตำบล...................................................เขต/อำเภอ..................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณยี..........................

สังกัด...............................................................................................................โทรศัพท.......................................................ไดรับเงนิเดือน.....................................บาท 

เงินวิทยฐานะ....................................บาท คาตอบแทน....................................บาท รวมเงินไดรายเดอืน......................................................บาท 

 ขอ 3. ขาพเจามีหน้ีสินอื่นดังตอไปน้ี 

  3.1 ชื่อผูใหกู................................................................จำนวน..........................................บาท กูเมื่อวันที่........................................................................ 

  3.2 ชื่อผูใหกู................................................................จำนวน..........................................บาท กูเมื่อวันที่........................................................................ 

 ไดแนบสำเนาหนังสืออันเปนหลักฐานแหงหน้ีตามรายการขางตนนี้เทาที่มีอยูรวม...................................................................ฉบบั 

 ขอ 4. ขาพเจาผูมชีื่อตอไปนี้ ขอผูกพันตนเปนผูค้ำประกันสัญญากูเงินสามัญของ...........................................................................จึงลงลายมอืชื่อไวเปนสำคัญ 

ผูค้ำประกัน 

ที ่ ชื่อ - สกุล เลขทะเบียนที ่ เงินเดือน ลายมือชื่อ 

1     
2     
3     
4     
5     

 ขอ 5. ขาพเจาขอสงคืนเงินกู พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณกำหนด ต้ังแตเดือนท่ีสหกรณจายเงินกูให ซึ่งจะตองสงชำระคืนดังนี้ 

   ขาพเจาขอสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน งวดละ..............................บาท เวนแตงวดสุดทาย ในอัตราดอกเบี้ย           

ที่สหกรณกำหนด เปนจำนวน..............งวด 

   ขาพเจาขอสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน งวดละ...........................บาท เว นแตงวดสุดทาย พรอมดวยอัตราดอกเบี้ย                          

ที่สหกรณกำหนด เปนจำนวน...............งวด 

 ขอ 6. เมื ่อไดรับอนุญาตแลว ขาพเจาจะทำหนังสือกู ใหไวตามแบบที่สหกรณกำหนดกอนรับเงินกู พรอมหลักประกัน ทั ้งยินดีปฏิบัติตามขอบังคับ               

ระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู และสัญญาเงินกูทุกประการ 

 ขอ 7. ขาพเจาจะนำหลักฐานการยินยอมใหกูของคูสมรสมาแสดงตอหนาเจาหนาที่ เพื่อประกอบในหนังสือสัญญากูเงินกูสามัญกอนรับเงินกู 

  .............................................................................ผูกู 

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

     .............................................................................พยาน 

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

 ผูบังคับบัญชาหนวยงาน/โรงเรียน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย                                                (โปรดพลิก) 

หนังสือกูที่................../........................ 

วันท่ี............/......................./................ 

บัญชีเงินกูที่........................................... 

รับท่ี...................................................... 

วันท่ี............/......................./................ 



 

- 2 - 

บันทึกความเห็นของผูบังคับบัญชา 
ขาพเจา.......................................................................................................ตำแหนง......................................................................................................... 

สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน.........................................................................................................................................ไดตรวจสอบแลว ขอใหคำรับรองวาบุคคลดังกลาว

มีเงินเดือนเหลือพอที่จะหักชำระหนี้ใหแกสหกรณได 

   ผูกูเงินกูสามัญรายนี้เปนผู 

  ไมอยูในระหวางสอบสวนวินัยรายแรง  อยูในระหวางการสอบสวนวินัยรายแรง 

  ไมมีหนี้สินอื่น    มีหนี้สินอ่ืนจำนวนมาก 

  อื่นๆ (ถามี).......................................................................................................................................................................................................... 

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

ดังน้ันจึงเห็น สมควรใหกู  ไมสมควรใหกู 

 

 

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

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

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

       หัวหนาการเงินหนวยงาน/โรงเรยีน หรือผูแทน                ผูบังคับบัญชาหนวยงาน/โรงเรียน หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

 

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูขอกู (สำหรับเจาหนาที่) 
จำนวนเงิน.........................................................................บาท 

เงนิเดือน 

(บาท) 

มีคาหุนอยู 

(บาท) 

จำกัดวงเงินกู 

(บาท) 

ตนเงนิกูคงเหลือ 
วงเงนิกูคงเหลือ 

(บาท) 
สามัญ 

(บาท) 

เพื่อเหตุฉุกเฉิน 

(บาท) 

รวม 

(บาท) 

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

หมายเหต ุ: (1) เคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้หรือขาดสงเงนิคาหุนรายเดือนหรือไม 

  การชำระหนี้เงินกูหรือการนำสงหุนครั้งกอนๆ   ไมเคยผิดนัด เคยผิดนัด 

 (2) ความเห็น สมควรใหกู ไมสมควรใหกู 

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

           ...........................................................................เจาหนาที่ 

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

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

บันทึกการวินิจฉัย 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติเน่ืองจาก 

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

……………………….…………………………………………………………………. 

        ลงช่ือ.............................................................. 

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

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

                กรรมการปฏิบัติหนาที่เวรประจำวัน 

 

 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติเน่ืองจาก

..................................................………………...……………………….

………………………………………………………………………………………. 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม 

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

        ลงช่ือ.......................................................... 

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

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

         ประธานกรรมการ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

กรณีปกติ (รายวัน) กรณีมีปญหา 



 

      

หนงัสือยินยอมหักเงินชำระหนี้สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกดั 

เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอ่ืนตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2553 

                   ทำที ่ สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธกิารอุบลราชธานี จำกัด 

                                                                                              171/1 ถนนพนม ตำบลในเมอืง อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

           จังหวดัอุบลราชธาน ี34000 

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

เรื่อง    ยินยอมใหสวนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดบัแรกกอนสถาบันการเงินอื่น 

เรียน ...................................................................................................................................................................................................................... 

 ขาพเจา......................................................................อายุ.........ป เลขประจำตวัประชาชน ---- 

ปจจุบันรับราชการหรือทำงานประจำในตำแหนง.............................................โรงเรียน/หนวยงาน...................................................................... 

แขวง/ตำบล..................................เขต/อำเภอ..................................จังหวัด...........................................สังกัด.............................................................

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด สมาชิกเลขทะเบียนที่........................ไดกูยืมเงินจากสหกรณออมทรัพย

กระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด มีความประสงคใหสวนราชการหักเงินและสงใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 

จำกัด เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอื่น ดงันี้ 

 ขอ 1.  ขาพเจายินยอมใหหัวหนาหนวยงาน หักเงินเดือน คาจาง เงินบำนาญ หรือเงินอื ่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ               

ตามจำนวนที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แจงในแตละเดือนและสงชำระหนี้ ชำระคาหุนใหสหกรณออมทรัพย

กระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แทนขาพเจาทุก ๆ เดือน เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอ่ืน 

 ขอ 2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ หรือขาราชการบำนาญ หร ือลูกจาง ขาพเจายินยอมใหห ัวหนาหนวยงาน                         

หักเงินบำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจำนวนที่สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี 

จำกัด แจง  และสงเงนิจำนวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แทนขาพเจาจนเสร็จการ โดยถือวาหนังสือฉบับนี้

เปนหนังสือมอบอำนาจของขาพเจาดวย 

 ขอ 3.  การหักเงินดังกลาวตามขอ 1. และขอ 2. ขางตนไมวากรณีใด เมื่อไดหักชำระหนี้แกทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอม               

ใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดับแรกกอนสถาบันการเงินอื่น โดยไมจำเปนตองบอกกลาว               

ใหขาพเจาทราบและขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาจะไมคัดคานหรือโตแยงหรือฟองร องดำเนินคดี หรืออางสิทธิเร ียกรองใดๆ เอากับ                       

สหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธาน ีจำกัด และสวนราชการ และเจาหนาที่ผูจายเงนิแตประการใดทั้งส้ิน 

 ขอ 4.  หนังสือฉบบันี้ใหมีผลบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไปและใหมีผลบังคับทุก ๆ ครั้งตลอดไปที่ขาพเจาไดกูยืมเงินกูหรือกอหนี้ประเภทตางๆ 

ไมวารูปแบบใด จากสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ผานทางสื่ออิเล็กทรอนิกสอีกดวย และขาพเจาจะไมถอนการ              

ใหคำยินยอมทั้งหมด หรือบางสวน เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เทานั้น 

 ขอ 5.  ในกรณีที ่ข าพเจาต องเปลี ่ยนแปลงสวนราชการที ่ส ังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื ่น หรือหนวยงานอื ่นของรัฐ                      

หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

แหงใดแหงหนึ ่งที ่ขาพเจาโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอื ่นใดในลักษณะเดียวกัน                       

ที่ขาพเจามีสทิธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี เพื่อสงชำระหนี้ ชำระคาหุน หรือเงินอ่ืน                    

ใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคำยินยอมในหนังสือ

ฉบับนี้ทุกประการเพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู          

เพื่อดำเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว  

 กรณี ขาพเจามีเงินเดือนคาจาง เงินบำนาญ หรือเงินอื่นใด เหลือพอหักชำระหนี้ หากผูบังคับบัญชาในหนวยงานไมยินยอมหักเงิน

ชำระหนี้ของขาพเจาไมวาทั้งหมด หรือบางสวน ใหถือวาเปนความรับผิดชอบของหนวยงานน้ัน ๆ ซ่ึงไมใชความผิดของขาพเจาที่ไมสามารถ

ชำระหนี้แกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 

(โปรดพลิก) 

สำหรับผูกูจัดทำ 



-  2  - 

 อนึ ่ง ในการนำสงหนังสือยินยอมฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบอำนาจใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด                  

เปนผูดำเนินการนำสงแทนขาพเจาไดจนเสร็จการ 

 หนังสือฉบับนี้ ทำข้ึนในขณะที่ขาพเจามีสติสัมปชัญญะสมบูรณดี และโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ซึ่งมี 2 ฉบับ โดยตนฉบับหนังสือนี้

สงใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัดและสำเนาคูฉบับใหสหกรณออมทรัพยกระทรวงศกึษาธิการอุบลราชธานี จำกัด ไวเปนหลักฐานดวยแลว 

 จึงเรียนมาเพื ่อโปรดดำเนินการหักเงินชำระหนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด เปนลำดับแรก                     

กอนสถาบันการเงินอื่น ตามมาตรา 42/1 แหง พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ตอไป 

ขอแสดงความนบัถือ 

 

(ลงชื่อ).............................................................ผูกู 

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

  ผูใหความยินยอม 

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

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

                    สมาชิกสหกรณออมทรัพย                                  สมาชิกสหกรณออมทรัพย 


