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คําขอกูและหนังสือสัญญากูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน (ผานระบบ ATM) 
 

                               ทําท่ี สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 วันท่ี………….เดือน……………………..พ.ศ…………..... 
 

 ขาพเจาช่ือ-สกุล…………………………..………………….………………………เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขทะเบียน...............................
เลขท่ีบัตรประจาํตัวประชาชน               ตําแหนง…………………..……….….….…………อาย…ุ………..……….ป  
สังกัดหนวยงาน/โรงเรยีน…………………..…………..………..อําเภอ………….……....………จังหวัดเลย เบอรโทร...................................ID LINE……………………. 
ท่ีอยูบานเลขท่ี......................หมูท่ี............. ตาํบล..............................................อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................. 
รหัสไปรษณีย........................... ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“ผูกู”ไดทําหนังสือสัญญากูเงินไวใหแกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกู” 
เพ่ือเปนหลักฐานดังน้ี 
 

 ขอ 1 ผูกูไดกูเงินจากผูใหกู เปนวงเงิน จํานวน….….................………...…….บาท (………….……………….…………..………....……….……………….......…….) 
โดยผูกูมีทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน และสงชําระหน้ีเปนงวดรายเดือน  จํานวน 12 งวด  อัตราดอกเบ้ียเปนไปตามประกาศ ณ วันทําสัญญา         
ผูกูยอมใหผูใหกู หักเงินกูประเภทเดียวกันน้ีท่ีผูกูคางชําระตามสัญญากูเดิมกอนโดยวิธีการหักกลบลบหน้ี   
 ขอ 2 หลักประกันเงินกูตามขอ 1. ใชทุนเรือนหุนจํานวน.......................................บาท  ของผูกูท่ีมีอยูในสหกรณ ฯ ค้ําประกันเต็มวงเงินกู  
 ขอ 3 ผูกูสามารถเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตตองไมเกินวงเงินกูท่ีไดรับอนุมัติจากผูใหกู โดยการเบิกผาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด 
(มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ท่ีผูกูไดเปดบัญชีออมทรัพยตามเลขบัญชีท่ี            

  หรือ  เบิกผานระบบถอนเงินอัตโนมัตโิดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเมื่อใดท่ีผูกูไดเบิกถอนเงินออกไปถือวาผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกูแลว     
  และใหถือวายอดเงินท่ีผูกูเบิกออกไปน้ันเปนยอดหน้ีท่ีผูใหกูไดนํามาคิดดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกําหนดไว 

 ขอ 4 ผูกูตกลงวา จะชําระหน้ีเปนงวดรายเดือนจํานวนงวดตามท่ีระเบียบกําหนด ตามจํานวนเงินกูท่ีผูกูไดรับครั้งหลังสุดและตามอัตรา         
ท่ีสหกรณฯกําหนดภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงชําระคืนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวนงวดชําระตามท่ีสหกรณกําหนดวัน แตงวด
สุดทายดอกเบ้ียตางหาก หากผูกูทําผดิขอบังคับอันเก่ียวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูไมวากรณีใด ๆ ผูกูยินยอมใหถือวาเงินกูน้ี
เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียโดยทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 
 ขอ 5 ถาผูกูชําระหน้ีไดตามสัญญาและไมทําผิดระเบียบ / มติของผูใหกูทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน  ผูใหกูจะเตรียมเงินตนเทากับสวนท่ีผูกูได
ชําระคืนแกผูใหกูแลว  เพ่ือไวบริการแกผูกูใหเต็มตามวงเงินในขอ 1 
 ขอ 6 ผูกูยินยอมเสียดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียท่ีผูใหกูกําหนด โดยการคิดดอกเบ้ียผูใหกูคิดดอกเบ้ียเปนรายวันจากตนเงินท่ีคางชําระ        
ซึ่งอัตราดอกเบ้ียผูใหกูปรับเปลี่ยน เพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดโดยไมตองแจงใหผูกูทราบ  
 ขอ 7 ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบ้ียคางชําระ  ผูกูยินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบ้ียคางไปรวมกับหน้ี
คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูน้ี 
 ขอ 8 ผูกูทราบและเขาใจดี  ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู ฯ  ของผูใหกูท่ีกําหนดข้ึนถือปฏิบัติทุกประการ 
รวมท้ังหากมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา 
 ขอ 9 หากผูกูผิดนัดชําระหน้ีงวดหน่ึงงวดใดใหถือวาผิดนัดชําระท้ังหมด  สัญญากูเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน  ผูกูยินยอมใหผูใหกู
ดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ  รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมาย  หากมีการฟองรองบังคับคดี ผูกูยินยอมชดใชคาเสียหาย, คาติดตามทวงถาม
ตลอดจนคาใชจายในการดําเนินคดีแกผูใหกูโดยครบถวน 
 ขอ 10 ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบ้ียคางและผดินัดชําระหน้ีรายเดือน ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูท่ีขาพเจาไดรับนําไปหักชําระหน้ี
ดังกลาวเตม็จํานวน 
       ขอ 11 ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือเงินกูน้ีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีทําหนังสือแลว 
                                                                                                
                                                                                                               ลงชื่อ.............................................................ผูกู/ผูรับเงิน 

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

 

                                                                                                              ลงชื่อ.............................................................ผูตรวจเอกสาร                      
                                                                           (...................................................................................) 
 

  (ลงช่ือ)……..…………..………..………ผูจัดการ/รองผูจัดการ  (ลงช่ือ)…………….……….….…….เลขานุการ   (ลงช่ือ)…………………….….………ประธานกรรมการ 

 

หนังสือสัญญากูที่ ฉอ63/…...…..…. 

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

 

เอกสารประกอบคําขอกู   ดูหนาท่ี 5 

ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน   

    ควรอนุมัติใหกู                 (ลงช่ือ).............................................................            
    ควรชะลอไวกอน            (.............................................................................)             
                           ตําแหนง ...........................................................................              
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หนังสือยินยอมของคูสมรส 
 

ทําท่ี…………………………………………… 
 

 วันท่ี……………เดือน……………………….พ.ศ……………. 
 
 ขาพเจา……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ.... .... ... . ..... ... .ป    

อยูบานเลขท่ี……….…..…….หมูท่ี……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….

ตําบล……..……..….….……..…..…….อําเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย…….…….....…..

โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….…. 

 ซ่ึงเปน   สามี   ภรรยา  โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู)................................................................................... ขอ

ทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนไวเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ

หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

  การใดท่ีผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ใหมีผลผูกพันกับขาพเจา

เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพ่ือเปนหลักฐานในการนี้  ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

 
 (ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา 
 (……..……………..…………………………) 
      ผูใหความยินยอมและลูกหนี้รวม 
 
 

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

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

  
1. ขาพเจา  คูสัญญา (ผูกู)  ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา  และลายมือชื่อผูใหความ

ยินยอมเปนลายมือชื่อจริง  โดยผูใหความยินยอม  ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย  จํากัดได  หากเกิดความเสียหายอยางใดข้ึน  ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบท้ังในคดีแพงและคดีอาญา  

2.  กรณีไมมคีูสมรสลงนามใหคํายินยอม  เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ  ดังนี ้  โสด   หยา   หมาย 
  

 (ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผูกู/ผูรับรอง 
(…..…………………..…………………………)  
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สัญญาจํานําหุน 
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด 

สํานักงานเลขท่ี  510  หมู 9 บานติดตอ  ถนนเจริญรัฐ 
ตําบลนาอาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 

 

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

1.  ขาพเจา…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณฯ เลขท่ี…………………...........
หนวย………………..………………..………………….อายุ…………….ป…….……เดือน  มีภูมิลําเนาอยูท่ีบานเลขท่ี…………..….…หมูท่ี……….……
บาน………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตําบล…………..…….……………อําเภอ………………………………………..
จังหวัด………..….…….…..……..ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ท่ีปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันท่ีทําสัญญากูกับสหกรณฯ
เม่ือวันท่ี……..…..…………..…………………..………………………ปจจุบันมีหุนอยู  จํานวน………………..………...……………………….………….หุน 
เปนมูลคา……..…………………………………………………….บาท(………………….…..…….…………….….…………………………………………….………)  
มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนท่ีปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกันเงินกู          
กูเงินประเภทสามัญ ท่ีขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เม่ือวันท่ี…………………………..………….……....ตามหนังสือ  
กูสามัญท่ี ฉอ63/…….................จํานวน……………………………….……บาท(………………………….…..………………………………..…………………) 
 2.  ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลัง จากวันท่ีทําหนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้  ถือเปนจํานวนรวมกับมูลคาหุน   
ท่ีจํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย 
 3.  ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  หักเงินคาหุนของขาพเจาท่ีจํานําไวกับสหกรณตามขอ 1 และขอ 2 
แหงหนังสือสัญญาจํานําหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน  ชําระหนี้เงินกูของขาพเจาท่ีมีอยูตอสหกรณ     
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันที โดยไมตองนําทรัพยท่ีจํานํานี้ออกขายทอดตลาด  ท้ังใหถือวาการจํานําเปนการบอกกลาวการจํานํา
หุนตามจํานวนและมูลคาท้ังสิ้นตามเอกสารนี้ กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 

ขาพเจาจะไมเพิกถอนขอสัญญาในการจํานําครั้งนี้ เม่ือหนี้ท่ีระบุไวเปนประกันยังมิไดชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้น 
 
 

                                                                    (ลงชื่อ)………………………..…………………………ผูจํานํา (สมาชิกผูกู) 
                                                                            (……………………………….……….…………) 
 

                                                                    (ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผูรับจํานํา (ผูแทนสหกรณ) 
                                                                            (.……………………….………………..………) 
 

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

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

 

 

สัญญาจํานําเลขท่ี ฉอ63/……………. 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน  

(สําหรับผูกู) 
 

 ที่ทํางาน………….………..……………………………… 
 วันที…่……….…………………….................…………… 

เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด............................................................................................ 
  

ขาพเจา (ผูกู)........................................................................................................ตําแหนง.…...........................................................
สัง กัด ...............................................................ตําบล…………………....…………..….…... . . . . อํา เภอ .................................................จังหวัดเลย  
ไดรับเงินเดือน  เดือนละ..................................................บาท และมีเงินไดอ่ืนจากตนสังกัดเดือนละ..................................................บาท  
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.................................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ...................ป............เดือน 
(นับจากวันที่ยื่นขอกู)  ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวา
จะชําระหนี้เสร็จสิ้น   ไมวาจะเปนหนี้เงินตน  ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้  และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและสัญญาคํ้า
ประกันไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอม         
ใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).........................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใด  จากทางราชการ / หนวยงาน
ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน  หักเงินบําเหน็จ  
บํานาญ และหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใด ในลักษณะเดียวกัน  
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการ
และสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข ทุกประการ  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 

ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู 
   (...........................................................) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน 
            ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัด   ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  
 
                                   1.  ลายมือชื่อ…………………………..………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสงักัด 
                                                 (.………..…………………..…………..………..……) 

 
                                   2.  ลายมือชื่อ……………………………..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
                                                 (…..……...……………..………………….………..…) 
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       1. สําเนาบัตรผูกู ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น   

 *โดยจะตองเปนบัตรขาราชการหรือบตัรประจําตัวประชาชนเทานัน้ โดยมีรูปถายท่ีเห็นหนาชัดเจนและยังไม

หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู (เซ็นรับรองใหเหมือนกับคําขอกู) 

       2. สําเนาทะเบียนบานผูกู ถายใหเห็นหนาเอกสารชัดเจนครบถวน ลงนาม 

          รับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น  (เซ็นรับรองใหเหมือนกับคําขอกู) 

       3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจายยอนหลัง  3 เดือน ของผูกู  

3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจาหนาท่ีการเงินหนวยงานตนสังกดั  กรณีรับรอง

ดวยตนเอง สามารถพิมพผานทางระบบพิมพสลิปเงินเดือนออนไลนของตนสังกัด 

3.2 สมาชิกหนวยงานอ่ืนใดนอกจากเหนือจากขอ 3.1 และ 3.3  ใหหัวหนาฝายการเงินหนวยงานตนสังกัด 

ลงนามเอกสาร  ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

3.3 สมาชิกสงักดัองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให ผูอํานวยการกองคลงั รับรองเทานั้น 

              ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

       4. สําเนาหนาบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด  

           (มหาชน) เพื่อทําธุระกรรมทางการเงิน พรอมลงลายมือชื่อผูกูรับรอง ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 

       5. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูคร้ังนี้  

          ตองรับรองโดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดบั และสมาชกิสังกัดหนวยองคกรปกครอง 

          สวนทองถิ่น อายุ 40 ปขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7) 

 

       ***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน  หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด  

       ***ไมใชกระดาษที่ใชแลว 

 

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูให ครบถวนและเรียบรอย 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกูเงิน ตองครบถวนถูกตอง ในวันท่ีย่ืนสงคําขอกู  

*(หามดึงเอกสารคําขอกูออกจากชุดคําขอกู ใหครบถวนท้ัง 5 หนา) 
 

เอกสารประกอบคําขอกู 
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