
 
                    ค ำขอที่.............................../25................ 
                      ............../................................./.............. 

     
                ค ำขอเงินกูพ้ิเศษ  

เขียนที่...................................................... 
                                          วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
 
เรียน   ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด 
 
 ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................. เลขทะเบียนสมำชิก.................................. อำยุ.....................ปี 
เลขประจ ำตัวประชำชน            -                             -                                 -                 -            อำศัยอยู่บ้ำนเลขที่................... หมู่ที่.................... 
หมู่บ้ำน/ชุมชน....................................ถนน............................ต ำบล...........................................อ ำเภอ.............................................จังหวัดชัยภูมิ     
โทรศัพท์(บ้ำน/มือถือ)............................................................  
 ข้ำพเจ้ำเป็น          ข้ำรำชกำร         ลูกจ้ำงประจ ำ           ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  ต ำแหน่ง.......................................    
สังกัด ............................................................ ต ำบล............................................... อ ำเภอ............................................................  จังหวัดชัยภูมิ     
ได้รับเงินเดือน / ค่ำจ้ำง .................................บำท (ปรำกฏตำมเอกสำรที่แนบมำด้วยนี้) 
 ขอเสนอค ำขอเงินกู้พิเศษเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  พิจำรณำ  ดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอเงินกู้พิเศษ จ ำนวน..........................................บำท (.........................................................................) 
โดยจะน ำไปใช้              เพื่อซื้อบ้ำนพร้อมที่ดิน                                                  เพื่อซื้ออำคำรพำณิชย์                      เพื่อซื้อที่ดิน     
                                      เพื่อซื้อที่ดินพร้อมส่วนควบของที่ดิน                            เพื่อสร้ำงบ้ำน                                  เพื่อซื้อยำนพำหนะ    
                                      เพื่อซื้อเครื่องกลทำงกำรประกอบอำชีพ                        อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์งอกเงยแก่สมำชิกสำมัญ                                      
 ข้อ 2. หำกข้ำพเจ้ำได้รับกำรพิจำรณำตำมค ำขอเงินกู้พิเศษ  ข้ำพเจ้ำตกลงท ำสัญญำกู้เงินพิเศษตำมแบบฟอร์มที่สหกรณ์ก ำหนด            
โดยมีสมำชิกสำมัญของสหกรณ์ค้ ำประกันตำมที่ก ำหนดไว้ในระเบียบดังกล่ำว    
 ข้อ 3. นอกจำกจำกค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยู่ในสหกรณ์   ข้ำพเจ้ำขอเสนอบุคคลที่เป็นสมำชิกสำมัญสหกรณ์และ/หรือหลักทรัพย์           
หรือสิทธิในสินทรัพย์เป็นกำรค้ ำประกันเงินกู้  มีรำยละเอียดดังนี้ 

(1) สมำชิกสำมัญค้ ำประกัน 
        ชื่อ..................................................................เลขทะเบียน................ เงินได้รำยเดือน.....................บำท  ลำยมือชื่อ.................... 

ชื่อ..................................................................เลขทะเบียน................ เงินได้รำยเดือน.....................บำท  ลำยมือชื่อ.................... 
ชื่อ..................................................................เลขทะเบียน................ เงินได้รำยเดือน.....................บำท  ลำยมือชื่อ.................... 

(2) หลักทรัพยค์้ ำประกัน..................................................................................................................................................................... 
รำคำประเมิน...................................................บำท  (หน่วยงำนรำชกำรเป็นผู้ประเมิน)  พร้อมนี้  ข้ำพเจ้ำได้แนบส ำเนำ...................... 
.................................................................................................จ ำนวน.............................ฉบับ     มำด้วย 

  

............................................................ผู้กู้ 
                                                                                (............................................................)       
                                              
  ...........................................................พยำน ..............................................................พยำน 
                (……………………………………..)             (.............................................................) 
                                                เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                                เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
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มติของคณะกรรมกำรเงินกู้ ชุดที่......  วันที่ ................................................ 
        - อนุมัติวงเงิน........................................................บำท (..................................................................................................) 
 

                                        ลงชื่อ.......................................................ประธำนกรรมกำรเงินกู้ 
                                             (.......................................................) 
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หนังสือรับรองเงินเดือนคงเหลือส ำหรับผู้ขอเงินกูส้ำมัญ 
                          ชื่อ...................................................................................ต ำแหน่ง.............................................................
สังกัดโรงเรียน / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................................................ต ำบล
.................................................................................อ ำเภอ................................................................ จังหวัดชัยภูมิ      
                        เงินได้รำยเดือน  ประจ ำเดือน..............................................   จ ำนวน...............................................บำท 
                        เงินประจ ำต ำแหน่ง / เงินวิทยฐำนะ                                         จ ำนวน...............................................บำท 
                        เงินรำยได้อื่นๆ...................................................                     จ ำนวน...............................................บำท 
                                                     รวมเป็นเงิน........................................บำท  
รำยกำรหัก 

- ภำษีเงินได้   จ ำนวน........................................บำท 
- ช.พ.ค.   จ ำนวน........................................บำท 
- ช.พ.ส.   จ ำนวน........................................บำท 
- ช.พ.ช. / ส.ส.ช.   จ ำนวน........................................บำท 
- ก.บ.ข.   จ ำนวน........................................บำท 

ธนำคำร(ตำมโครงกำรสวัสดิกำรของกรม หรือหน่วยงำนเจ้ำสังกัด) 
               - ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์   จ ำนวน........................................บำท 
               - สวัสดิกำรธนำคำรออมสิน   จ ำนวน........................................บำท 
               - โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตครู ธ.ออมสิน  จ ำนวน........................................บำท 
               - โครงกำรกองทุน สอ.สค. / เงินกู้ ช.พ.ค.  จ ำนวน........................................บำท 
               - กองทุนสวัสดิกำรโรงเรียน / หน่วยงำน   จ ำนวน........................................บำท 
               - สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญฯ   จ ำนวน........................................บำท 
               - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ ำกัด   จ ำนวน........................................บำท 
               - สอ.รพช.ชัยภูมิ จ ำกัด   จ ำนวน........................................บำท 
               - สอ.กรมส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน........................................บำท 
               - สอ.พนักงำนเทศบำล จ ำกัด   จ ำนวน........................................บำท 
               - อื่นๆ   จ ำนวน........................................บำท 
 

                                                             รวมหักประจ ำเดือน   จ ำนวน........................................บำท 
                                                             คงเหลือสุทธิ  จ ำนวน........................................บำท 
         
                   ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำเงินเดือนและรำยกำรหักข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร      
 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้กู้             ลงชื่อ...............................................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน/หน.ส่วนกำรคลัง 
      (......................................................)                  (..........................................................) 
 
                                                                                ลงชื่อ................................................ผู้บังคับบัญชำ 
                                                                                 (.........................................................) 
                                                                   ต ำแหน่ง................................................................ 
 

หมำยเหตุ  เฉพำะข้ำรำชกำรบ ำนำญ   
ให้กรอกรำยละเอียดและลงลำยมือชื่อ    
ผู้กู้เท่ำน้ัน 
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 ตำมค ำขอกู้เงินที่......................./25......... 
    ............/..................................../............. 

                             
 หนังสือสัญญำเงินกู้พิเศษ  
 
                                                วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว) ............................................................................. สมำชิกเลขทะเบียนที่..................................  
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่            -                               -                                      -                 -              เป็น                 ข้ำรำชกำร            
          ลูกจ้ำงประจ ำ              ข้ำรำชกำรบ ำนำญ            เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์    สังกัด..................................................................................   
อ ำเภอ.......................................................จังหวัดชัยภูมิ       ขอท ำหนังสือสัญญำเงินกู้พิเศษให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำ
จังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  เพื่อเป็นหลักฐำนดังนี้ 
 ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขที่..............หมู่ที่........หมู่บ้ำน/ชุมชน..............................ต ำบล............................................... 
อ ำเภอ....................................จังหวัด..................... เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้..............................ในกำรติดตำมทวงถำมหนี้ผู้กู้ตกลงให้
สหกรณ์ติดต่อบุคคลดังต่อไปนี้ได้ด้วย  คือ ช่ือ - ช่ือสกุล..............................................................(ญำต/ิเพ่ือนสนิท)  บำ้นเลขที่..............
หมู่ที่.......... หมู่บ้ำน/ชุมชน..........................ต ำบล.................................อ ำเภอ.................................จังหวัด.......................เบอร์โทรศัพท์
ที่ติดต่อได้........................................  
 ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำให้สัญญำว่ำจะช ำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  ดังนี้ 
         เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตรำเท่ำ ๆ  กัน             เงินต้นคงที่พร้อมดอกเบี้ย   เป็นงวดรำยเดือน ๆ ละ............................. บำท      
เริ่มช ำระงวดแรกในเดือน.............................ภำยในวันสิ้นเดือนของทุกเดือน และช ำระหนี้เงินกู้ให้เสร็จสิ้นภำยใน.................งวด         
งวดช ำระหนี้รวมแล้วไม่เกิน 336 งวด  โดยในวันท ำสัญญำนี้  ดอกเบี้ย เป็นไปตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัด
ชัยภูมิ จ ำกัด   
 ข้อ 3. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะน ำเงินกู้ดังกล่ำวไปใช้ให้ตรงตำมวัตถุประสงค์ที่ขอกู้   
 ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยอมรับข้อผูกพันตำมข้อบังคับ  ระเบียบ  มต ิ ค ำส่ังและแนวปฏิบัติของสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัด
ชัยภูมิ จ ำกัด   ทั้งได้อ่ำนและเข้ำใจในข้อสัญญำข้ำงต้นดีทุกประกำรแล้ว  จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน    

ข้อ 5. ในวันท ำสัญญำนี้กำรคิดดอกเบี้ยให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ตำมประกำศสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด   
และไม่เกินตำมที่กฎหมำยก ำหนด  คอือัตรำร้อยละ................ต่อปี 
 

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

 
                         

           ลงช่ือ...........................................................พยำน               ลงช่ือ..........................................................พยำน 
    (...........................................................)                               (...........................................................) 
                                เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                                          เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
 
 
 

สัญญำเลขที่............................./............ 
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            ค ำรับรองลำยมือชื่อผู้กู้เงินกู้พิเศษ 
 
                 เขียนที่.................................................................. 
         
                                วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
 

1. ค ำรับรองส่วนของข้ำรำชกำร 
 

  ข้ำพเจ้ำ............................................................................. ต ำแหน่ง..................................................................... 
สังกัด.................................................................................. อ ำเภอ……………………………………………………จังหวัดชัยภูมิ 
ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ  ของ  (นำย / นำงสำว / นำง) .................................................................................................. ผู้ขอค ำรบัรอง            
ขอรับรองว่ำ  ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมและตรวจสอบเอกสำรของผู้ขอค ำรับรอง  เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นยิ่งพร้อมกับได้ลงลำยมือช่ือใน
เอกสำรต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง      
 

 
   ลงช่ือ.......................................................................ผู้ให้ค ำรับรอง  
           (.........................................................................) 
   ต ำแหน่ง................................................................... 
 
ลงช่ือ.......................................................................พยำน  ลงช่ือ.......................................................................พยำน 
      (.........................................................................)                                    (.........................................................................) 
                เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                       เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้  
   

2. ค ำรับรองส่วนของข้ำรำชกำรบ ำนำญ  
 

ข้ำพเจ้ำ................................................................. ต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัด 
ชัยภูมิ  จ ำกัด  ขอรับรองว่ำผู้กู้ได้ลงลำยมือช่ือไว้ส ำคัญด้วยมือข้ำง          ขวำ           ซ้ำย  ต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง   
         

                ลงช่ือ.......................................................................ผู้ให้ค ำรับรอง  
           (.........................................................................) 
   ต ำแหน่ง................................................................... 
 
ลงช่ือ.......................................................................พยำน  ลงช่ือ.......................................................................พยำน 
      (.........................................................................)                                    (.........................................................................) 
                           เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                       เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้เงินกู้สำมัญ 
 

                               เขียนที่ ............................................................................... 
 
                                 วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ...............ป ี   ปจัจบุนัอำศยัอยู่บ้ำนเลขที่..................หมู่ที่................  
หมู่บ้ำน/ชุมชน...........................................ถนน.............................................ต ำบล.................................................................................. 
อ ำเภอ................................................จงัหวัด..............   รหัสไปรษณีย์...................  โดยข้ำพเจ้ำเป็น         ข้ำรำชกำร         ลูกจ้ำงประจ ำ       
        ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์   ต ำแหน่ง...............................................สังกัด..............................................................  
อ ำเภอ............................................................ จังหวัดชัยภูมิ  และเป็นสมำชิกสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  
เลขทะเบียน.........................  มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำร / หน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่หักเงินเพื่อช ำระหนี้ และน ำส่งสหกรณ์ 
ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  ที่ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิก    จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนี้ไว้กับหน่วยงำนต้นสังกัด 
..................................................................................   เพื่อให้ทรำบว่ำ   ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน   หักเงินเดือน    ค่ำจ้ำง          
เงินบ ำเหน็จ – บ ำนำญ   หรือเงินอื่นใด ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ตำมจ ำนวนเงินที่สหกรณ์
ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ  จ ำกัด  ได้แจ้งให้ทรำบในแต่ละเดือนและให้น ำส่งช ำระหนี้   ช ำระค่ำหุ้น  หรือช ำระดอกเบี้ย          
ค่ำสินไหมทดแทน   ตลอดจนค่ำภำระ    ติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นแทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 
 กำรหักเงินตำมที่กล่ำวมำ เมื่อได้หักช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำว และน ำส่งสหกรณ์
ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด   ก่อนเป็นอันดับแรก   ตำมหนังสือสัญญำเลขที่..................../25............. 

ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำ ได้อ่ำน  ตรวจสอบข้อควำม  ถ้อยค ำในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว  และตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำ     
ทุกประกำร   จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 

 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ใหค้ ำยนิยอม 

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

                                         เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                                          เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
 

 
 
 
 

 
 

  (ส ำหรับผู้กู้) 
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หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรเก็บและกำรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 
(ส ำหรับผู้สมัครเป็นสมำชิกและสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด) 

---------------------------------------------------------------- 
 

       ท ำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด 
 

วันที่........... เดือน............................ พ.ศ............. 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว).................................................................. ตกลงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด ด ำเนินกำรตรวจสอบ จัดเก็บ รวบรวม เก็บรักษำ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล      
ตำมรำยละเอียด ดังน้ี 
    ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล    เช่น   ชื่อ-ชื่อสกุล   หรือชื่อเล่น  เลขบัตร
ประจ ำตัวประชำชน    เลขบัญชีธนำคำร   ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้    เบอร์โทรศัพท์   รูปภำพใบหน้ำ  โฉนดที่ดิน           
วัน เดือน ปีเกิด   ข้อมูลทำงกำรแพทย์  ข้อมูลกำรศึกษำ  ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลกำรประเมินผลกำรท ำงำนหรือ
ควำมเห็นของนำยจ้ำงต่อกำรท ำงำนของลูกจ้ำง  ทั้งนี้  ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของข้ำพเจ้ำ   ยอดเงินคงเหลือ      
ในบัญชี  รำยกำรเคลื่อนไหวในบัญชี  ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ  จ ำกัด    เพื่อด ำเนนิกำร       
ทำงธุรกรรมของสหกรณ์ให้แก่ข้ำพเจ้ำ 
    ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมให้จัดเก็บหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล    เช่น   ชื่อ-ชื่อสกุล   หรือชื่อเล่น  เลขบัตร
ประจ ำตัวประชำชน   เลขบัญชีธนำคำร    ที่อยู่ที่สำมำรถติดต่อได้    เบอร์โทรศัพท์    รูปภำพใบหน้ำ    โฉนดที่ดิน           
วัน เดือน ปีเกิด  ข้อมูลทำงกำรแพทย์  ข้อมูลกำรศึกษำ  ข้อมูลทำงกำรเงิน ข้อมูลกำรประเมินผลกำรท ำงำนหรือ
ควำมเห็นของนำยจ้ำงต่อกำรท ำงำนของลูกจ้ำง   ทั้งนี้   ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของข้ำพเจ้ำ   ยอดเงินคงเหลือ     
ในบัญชี  รำยกำรเคลื่อนไหวในบัญช ี  ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ  จ ำกัด   เพื่อวัตถุประสงค์      
ในกำรส ำรวจ  วิจัย  ควำมคิดเห็นต่ำงๆ เพื่อน ำไปปรับปรุงกำรให้บริกำรหรือพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ให้
เจริญก้ำวหน้ำ 
 เพื่อเป็นหลักฐำนกำรยินยอมตำมหนังสือฉบับนี้  ข้ำพเจ้ำจึงได้ลงลำยมือชื่อเป็นส ำคัญ 
 
 
       ลงชื่อ......................................  ผู้ให้ควำมยินยอม 
                                             (.........................................................) 
 

ลงชื่อ.....................................  พยำน (เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์) 
                                     (.........................................................) 
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 หนังสือสัญญำค้ ำประกันเงินกู้พิเศษ   
 
   วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
 
 ข้ำพเจ้ำ (นำย / นำง / นำงสำว) .............................................................................สมำชิกเลขทะเบียนที่.................................. 
บัตรประจ ำตัวประชำชนเลขที่            -                               -                                      -                -              เป็น                 ข้ำรำชกำร            
          ลูกจ้ำงประจ ำ              ข้ำรำชกำรบ ำนำญ            เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์    สังกัด............................................................................ .....  
ต ำบล..............................................................อ ำเภอ..............................................................  จังหวัดชัยภูมิ      ได้รับเงินเดือน/ ค่ำจ้ำง
เดือนละ...........................บำท     ปจัจบุนัอยู่บำ้นเลขที่............... หมู่ที่................  หมู่บำ้น/ชุมชน........................................................... 
ซอย/ถนน.......................................ต ำบล............................................... อ ำเภอ....................................................... จังหวัด.....................    
รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์....................................ได้ท ำหนังสือสัญญำค้ ำประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำ
จังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด  (ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือสัญญำค้ ำประกันฉบับนี้จะใช้ค ำว่ำ “สหกรณ์”)     เพื่อเป็นหลักฐำน ดังนี้ 
 ข้อ 1. ตำมที่นำย / นำง / นำงสำว.............................................................................(ซึ่งต่อไปจะเรียกว่ำ “ผู้กู้) กู้เงินจำกสหกรณ์
และได้รับเงินกู้    จ ำนวน..........................................บำท  (................................................................................)   ไปเรียบร้อยแล้ว  โดย
มีสัญญำเงินกู้เลขที่ ................../................  ลงวันที่............เดือน.............................. พ.ศ............  เปน็หลักฐำนกำรกู้    ซ่ึงขำ้พเจำ้ได้
ทรำบกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงผู้กู้กับสหกรณ์ทั้งหมดแล้วและตกลงเป็นผู้ค้ ำประกันหนี้รำยนี้ 
 ข้อ 2. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช ำระหนี้  นอกจำกภูมิล ำเนำอันเป็นถิ่นที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำนหรือที่อยู่ซ่ึงได้แจ้งไว้ในสัญญำแล้ว 
ยินยอม ให้สหกรณ์แจ้งไปยัง   ณ   บ้ำนเลขที่.............................. หมู่ที่................. หมู่บ้ำน/ ชุมชน........................................................... 
 ต ำบล...................................................อ ำเภอ.................................................. จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์........................  
  ถ้ำมีกำรเปลี่ยนแปลงที่อยู่อำศัยหรือสถำนที่ท ำงำนโดยที่ข้ำพเจ้ำไม่แจ้งให้สหกรณ์ทรำบ  หำกสหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งหรือ
บอกกล่ำวไปยังสถำนที่นั้น   ข้ำพเจ้ำไม่อำจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ได้ว่ำกำรบอกกล่ำวหรือหนังสือนั้นไปไม่ถึงข้ำพเจ้ำหรือข้ำพเจ้ำ
ไม่ได้รับ   

 
ลงช่ือ...........................................................ผูค้้ ำประกัน 

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

 
                         

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

                                 เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                                                 เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
 
 
 
 
 
 

สัญญำเงินกู้เลขที่............................../.............. 
ช่ือผู้กู้................................................................ 
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        ค ำรับรองลำยมือชื่อผู้ค้ ำประกันเงินกู้พิเศษ 
 
                       เขียนที่............................................................. 
         
                               วันที่............เดือน......................พ.ศ.................. 
 

1. ค ำรับรองส่วนของข้ำรำชกำร 
 

  ข้ำพเจ้ำ............................................................................. ต ำแหน่ง..................................................................... 
สังกัด.................................................................................. อ ำเภอ……………………………………………………จังหวัดชัยภูมิ 
ในฐำนะผู้บังคับบัญชำ  ของ  (นำย / นำงสำว / นำง) .................................................................................................. ผู้ขอค ำรบัรอง         
ขอรับรองว่ำ  ข้ำพเจ้ำได้สอบถำมและตรวจสอบเอกสำรของผู้ขอค ำรับรอง  เห็นว่ำมีควำมจ ำเป็นยิ่งพร้อมกับได้ลงลำยมือช่ือใน
เอกสำรต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง      
 

 
   ลงช่ือ.......................................................................ผู้ใหค้ ำรบัรอง  
           (.........................................................................) 
   ต ำแหน่ง................................................................... 
 
ลงช่ือ.......................................................................พยำน  ลงช่ือ.......................................................................พยำน 
      (.........................................................................)                                    (.........................................................................) 
              เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                       เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้  
    

2. ค ำรับรองส่วนของข้ำรำชกำรบ ำนำญ 
 

ข้ำพเจ้ำ................................................................. ต ำแหน่งผู้จัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัด 
ชัยภูมิ  จ ำกัด  ขอรับรองว่ำผู้กู้ได้ลงลำยมือช่ือไว้ส ำคัญด้วยมือข้ำง          ขวำ           ซ้ำย  ต่อหน้ำข้ำพเจ้ำจริง   
         

                ลงช่ือ.......................................................................ผู้ใหค้ ำรบัรอง  
           (.........................................................................) 
   ต ำแหน่ง................................................................... 
 
ลงช่ือ.......................................................................พยำน  ลงช่ือ.......................................................................พยำน 
      (.........................................................................)                                    (.........................................................................) 
                              เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                       เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
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                                             (ส ำหรับผู้ค้ ำประกัน) 
 
 
 
 

                                     หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี้เงินกู้พิเศษ 
 

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

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

เรียน   ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด 
 
 

 ข้ำพเจ้ำ.......................................................................อำยุ............ปี  โดยข้ำพเจ้ำเป็น          ข้ำรำชกำร           ลูกจ้ำงประจ ำ   
         ข้ำรำชกำรบ ำนำญ          เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์  ต ำแหน่ง............................................................ สังกัด...................................................  
และเป็นสมำชิกสำมัญสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด    เลขทะเบียนที่.................. ในฐำนะผู้ค้ ำประกันกำรกู้ยืมเงิน
ของ (นำย / นำงสำว/นำง)...........................................................................     ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงิน  หักเงินเดือน   ค่ำจ้ำง     
เงินบ ำเหน็จ – บ ำนำญ  หรือเงินอื่นใด    ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรหรือหน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่  ตำมจ ำนวนเงินที่สหกรณ์
ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ  จ ำกัด   ได้แจ้งให้ทรำบในแต่ละเดือนและให้น ำส่งช ำระหนี้    ค่ำหุ้น  หรือช ำระดอกเบี้ย                
ค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นแทนข้ำพเจ้ำทุกเดือนเพื่อช ำระหนี้เงินกู้      ทั้งนี้  เมื่อได้หัก 
ช ำระหนี้แก่ทำงรำชกำรแล้ว (ถ้ำมี)  ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินดังกล่ำว และน ำส่งสหกรณ์ออมทรัพย์สำมัญศึกษำจังหวัดชัยภูมิ จ ำกัด    
ก่อนเป็นอันดับแรก  
 ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำรจึงลงลำยมือช่ือ
ไว้เป็นส ำคัญ 
 

 
   ลงช่ือ.................................................................ผู้ใหค้ ำยนิยอม 
          (.................................................................) 
 
 
ลงช่ือ..................................................................พยำน        ลงช่ือ.................................................................พยำน 
        (..................................................................)                          (.................................................................) 

                                          เจ้ำหน้ำที่สินเชื่อ                                                          เจ้ำหน้ำที่ติดตำมและเร่งรัดหนี้ 
 

 


