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ขอมูลท่ัวไป        

 

 

 

 

 

 

 
 

คําขอกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน ATM ) 
 

                                                      ทําที่ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

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

       

ชื่อ-สกุล…….……………….……………………..….……………..…………….…..……สมาชิกเลขที่…......................................หนวย……….………........………..
ตําแหนงปจจุบนั……………….……..………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….…………….………อําเภอ………….…………...………

จังหวัดเลย เลขท่ีบัตรประจําตัวประชาชน   ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี……….…..หมูท่ี…….......
ถนน………………..............….ตําบล………………………………อําเภอ…………………………………จังหวัด………….….…………..….รหัสไปรษณีย…………….………...…..
เบอรโทรผูกู………….……..……………..ID LINE……………………….…. เกิดเมื่อวันท่ี…...…เดือน………..….…..พ.ศ…………....ปจจุบันอาย…ุ…...…...ป..…..…เดือน   
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูกู  บัญชเีลขทีบั่ญช…ี…………………………………………………….…..   

รายการขอกู  
 

จํานวนเงินท่ีขอกู……….…………………………………..…….………บาท (…………………………………………….………………………….…………………..…………….) 

เหตุผลการขอกู เพ่ือ…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………  

อัตราดอกเบ้ียเปนไปตามประกาศ  ณ  วันท่ีทําสัญญา  โดยสหกรณฯสงวนสิทธิในการปรับ  เพ่ิม / ลด อัตราดอกเบ้ียเงินกูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

รายการคํ้าประกัน 
นอกจากคาหุนท่ีมีอยูในสหกรณแลว  ยังมีบุคคลคํ้าประกันรายนาม  ดังน้ี  
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัดหนวย เลขทะเบียนสมาชกิ ตําแหนง เงินเดือน ลายมือชื่อผูคํ้าประกนั 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

     ขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัตติามขอบังคับ  ระเบียบ   มต ิ แนวปฏิบัต ิ ประกาศ  ของสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  ท่ีเก่ียวของกับการพิจารณา  

และการอนุมัติเงินกูครั้งน้ีทุกประการ 
 

 
 

                                                                       

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

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

 

 

หนังสือสัญญากูที่ สฉ63/.……....……….. 

วันที่...................................................... 

 

*รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูหนาที่ 8 

วันที่รับ………………………………. 

ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน         

   ควรอนุมัติใหกู    ควรชะลอ 
 

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

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

ตําแหนง................................................................. 
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หนังสือยินยอมของคูสมรส 

ทําที…่…………...............……………………………… 
 

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

 ขาพเจา……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ... ... .... .. .. ... ....ป    

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

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

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

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

ขอทําหนังสือฉบับนี้ข้ึนไวเพ่ือเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรม    

หรือหนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

       การใดท่ีผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  ใหมีผลผูกพันกับขาพเจาเสมือนหนึ่ง

วาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวม เพ่ือเปนหลักฐานในการนี้  ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

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

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

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

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

การรับรองสถานภาพของผูกู 
 

1. ขาพเจา  คูสัญญา (ผูกู)  ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา  และลายมือชื่อผูใหความยินยอม 
เปนลายมือชื่อจริง  โดยผูใหความยินยอม  ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย 
จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดข้ึนขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบท้ังในคดีแพงและคดีอาญา   

 

    2.   กรณีไมมีคูสมรสลงนามใหคํายินยอม  เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ  ดังนี้   โสด   หยา   หมาย 
  
 

 (ลงชื่อ)……………………………….…...…..……………ผูกู/ผูรับรอง 

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

 



~ 3 ~ สวัสดิการกระแสรายวัน ป 2563 

 

 
 

 

                                   หนังสือสัญญากูเพ่ือเหตฉุุกเฉินและสวัสดกิาร(กระแสรายวัน ATM ) 
 

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

      ขาพเจาช่ือ-สกุล………………….…………......………………………..………………เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด สมาชกิเลขท่ี.......................... 
ตําแหนง………………….…..………………….สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน……………………….…..….…….…..……...….. อําเภอ…….…..……………..……..……จังหวัดเลย   
ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา“ผูกู”ไดทําหนังสือสัญญากูเงินไวใหแกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “ผูใหกู” เพ่ือเปนหลักฐานดังน้ี 

 

      ขอ 1 ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ เปนวงเงิน จํานวน….…..........................................................................................................................….บาท  
(…………………………………………….……..……………….................................) และสงชําระหน้ีเปนงวดรายเดือนตามจํานวนสูงสุดท่ีสหกรณกําหนดอัตรา  
ดอกเบ้ียเปนไปตามประกาศ ณ วันทําสัญญา ผูกูยอมใหผูใหกู หักเงินกูประเภทเดียวกันน้ีท่ีผูกูคางชําระตามสัญญากูเดิมกอนโดยวิธีการหักกลบลบหน้ี   

   ขอ 2 นอกจากเงินคาหุนท่ีมีอยูในสหกรณแลว  ผูกูยังมผีูค้ําประกันเงินกูตามวงเงินท่ีสหกรณฯกําหนด 
   ขอ 3 การเบิกเงินกูน้ีผูกูสามารถเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ได แตตองไมเกินวงเงินกูท่ีไดรบัอนุมัติจากผูใหกู โดยการเบิกผาน  ธนาคารกรุงศรี

อยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ท่ีผูกูไดเปดบัญชีออมทรัพย เลขบัญชีท่ี   
หรือเบิกผานระบบถอนเงินอัตโนมตั ิโดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) และเมื่อใดท่ีผูกูไดเบิกถอนเงินออกไปถือวาผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกูแลว
และใหถือวายอดเงินท่ีผูกูเบิกออกไปน้ันเปนยอดหน้ีท่ีผูใหกูไดนํามาคิดดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกําหนดไว 
   ขอ 4 ผูกูตกลงวา จะชําระหน้ีเปนงวดรายเดือนจํานวนงวดตามท่ีระเบียบกําหนด ตามจํานวนเงินกูท่ีผูกูไดรับครั้งหลังสุด และตามอัตรา              
ท่ีสหกรณฯกําหนดภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงชําระคืนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวนงวดชําระตามท่ีสหกรณกําหนดวัน แตงวดสุดทาย
ดอกเบ้ียตางหาก หากผูกูทําผิดขอบังคับอันเก่ียวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูไมวากรณีใด ๆ ผูกูยินยอมใหถือวาเงินกูน้ีเปนอันถึง
กําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียโดยทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 

   ขอ 5 ถาผูกูชําระหน้ีไดตามสัญญาและไมทําผิดระเบียบ / มติของผูใหกูทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน  ผูใหกูจะเตรียมเงินตนเทากับสวนท่ีผูกูไดชําระ 
คืนแกผูใหกูแลว  เพ่ือไวบริการแกผูกูใหเต็มตามวงเงินในขอ 1 

   ขอ 6 ผูกูยินยอมเสียดอกเบ้ียตามอัตราดอกเบ้ียท่ีผูใหกูกําหนด โดยการคิดดอกเบ้ียผูใหกูคิดดอกเบ้ียเปนรายวันจากตนเงินท่ีคางชําระ ซึ่งอัตรา  
ดอกเบ้ียผูใหกูปรับเปลี่ยน เพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดโดยไมตองแจงใหผูกูทราบ 

   ขอ 7 ในกรณีท่ีผูกูผิดนัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบ้ียคางชําระ  ผูกูยินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบ้ียคางไปรวมกับหน้ีคงเหลือ 
ตามสัญญาแหงเงินกูน้ี 

   ขอ 8 ผูกูทราบและเขาใจดี  ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู ฯ  ของผูใหกูท่ีกําหนดข้ึนถือปฏิบัติทุกประการรวมท้ัง
หากมีการแกไขเพ่ิมเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา 

   ขอ 9 หากมีการฟองรองบังคับคดี ผูกูยินยอมชดใชคาเสียหาย, คาติดตามทวงถามตลอดจนคาใชจายในการดําเนินคดีแกผูใหกูโดยครบถวน 
      ขอ 10 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ท่ีพึงไดรับตามจํานวนท่ีสหกรณเรียกเก็บในแตละเดือน

เพ่ือชําระหน้ี  หุน  และหรือเงินอ่ืนใด  แทนขาพเจาทุกเดือน การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใดเมื่อหักชําระหน้ีทางราชการ

แลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงิน สงให สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  เปนอันดับแรก 

      ขอ 11 ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบ้ียคางและผดินัดชําระหน้ีทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูท่ีขาพเจาไดรับนําไปหักชําระหน้ี
ดังกลาวเตม็จํานวน 
      ขอ 12 ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือเงินกูน้ีแลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคญัตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ท่ีทําหนังสือแลว 

 
      (ลงช่ือ)………………………….……………………..…..ผูกูและผูรับเงิน             (ลงช่ือ)………………………………..…………..………คูสมรสผูกูใหความยินยอม 
          (…………..…….……………………..………………….)                                 (………………..……………….……………………….) 
   
     (ลงช่ือ)……………………………………………………….พยานและผูรับรอง         (ลงช่ือ)…………………………………………………….พยานและผูรับรอง 
          (…………..…….………………………………………….)                                   (…………….………..…….………………………….) 
 
 
 

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

 

 

หนังสือสัญญากูที่ สฉ63/.……....……….. 

วันที่...................................................... 
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หนังสือสัญญากูที่  สฉ63/..……..…......... 

วันที่........................................................ 
 

 
  

 
หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน ATM) 

 

วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ.  ............... 
      ขาพเจาผูมีรายช่ือดังตอไปน้ี  ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพ่ือเปนหลักฐานดังน้ี 

ท่ี ช่ือ – สกุล  ผูค้ําประกัน สังกัดหนวย เลขทะเบียน ลายมือช่ือ ช่ือ  -  สกุล  คูสมรสผูค้ําประกัน ลายมือช่ือ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
           

   ขอ 1 ตามท่ี(ช่ือผูกู)…….……………………………………………..…….………..………..….ไดกูเงินจํานวน................…………..………………...............................บาท
(..........................................................................................................................)จากสหกรณฯตามหนังสือกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน)  
ท่ี สฉ63/….……….………. เมื่อวันท่ี………..……...……………………..………..….น้ัน  ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพ่ือหน้ีสินเก่ียวกับการกูรายน้ี 
ในสวนท่ีเกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  
   ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเก่ียวกับการชําระหน้ี อัตราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามท่ีกลาวไวในหนังสือกูน้ัน
โดยตลอดแลว  ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันน้ัน ๆ ทุกประการรวมท้ังกรณีท่ีสหกรณฯยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหน้ีใหแกผูกู 
ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนน้ันเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง 
   ขอ 3 ในกรณีท่ีผูกูผดินัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบ้ียคางชําระ  และสหกรณฯบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลวขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหน้ีใหแกสหกรณฯ  ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบ้ียคางชําระไปรวมกับหน้ีคงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูน้ี 
   ขอ 4 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหน้ีของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุให หลุดพนจากการค้ํา
ประกันรายน้ีเวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอ่ืนมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว 
   ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหน้ีทางราชการแลว  (ถามี)  
สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับน้ี 
   ขอ 6 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือยาย 
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ หนังสือค้ําประกันน้ีทําไว ณ วันท่ีระบุขางตน และไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 
   ตรวจสอบลายมือช่ือผูค้ําประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง 
 
 
 

 (ลงชื่อ)..........................................พยาน     (ลงชื่อ)...............................................พยาน    (ลงช่ือ)…….…………………..…..………….ผูตรวจเอกสาร 

  (………………………………..……………………)      (.........................................................)              (......................................................) 
.... 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน  

(สําหรับผูกู) 
 ที่ทํางาน………….………..……………………………… 

  วันที…่……….…………………….................…………… 
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด....................................................................................................... 
  

ขาพเจา (ผูกู).......................................................................................................ตําแหนง.….......................................................
สังกัด......................................................................................ตําบล……….……....…….…..............อําเภอ.....................................จังหวัดเลย  
ไดรับเงินเดือน  เดือนละ..................................................บาท และมีเงินไดอ่ืนจากตนสังกัดเดือนละ................................บาท  เลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน.......................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ..............ป........เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) 
ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร..............................................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น   ไมวาจะเปนหนี้เงินตน  ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้  และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและ
สัญญาคํ้าประกันไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจา
ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)....................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใด  จากทางราชการ / 
หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน  หักเงินบําเหน็จ  
บํานาญ และหรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ  เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข ทุกประการ  จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

 
 

ลายมือช่ือ................................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู 

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

 
คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน 

     ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนี้เสร็จสิ้น  
 
                                   1.  ลายมือชื่อ……………………………………….…..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด 
                                           (.………..…………………..……………………………….…..……) 

 
                                   2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………………….….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
                                           (…..……...……………………….……………..……….………...…) 
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน 

(สําหรับผูคํ้าประกัน) 
 

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

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

     ขาพเจาผูมีรายช่ือดังตอไปน้ี  
 

ท่ี ช่ือ/นามสกุล สังกัดหนวย เลขทะเบียน ตําแหนง ลายมือช่ือ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      
 

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ....................................................................................................................ตําแหนง.….....................……......................
สังกัด................................................ ตําบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จังหวัดเลย  ซึ่งขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร.......................หักเงินเดือนหรือรายไดอ่ืนใด ท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/
หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัด  เพ่ือชําระหน้ีตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  ไมวาจะเปนหน้ีเงินตน  ดอกเบ้ีย  
คาอุปกรณแหงหน้ี และคาเสียหายตามท่ีปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ท้ังน้ี โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณ ี      
ท่ีขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)....................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดจากทาง
ราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดใหม  เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น 

กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ  บํานาญ        
หรือเงินไดอ่ืนใดจากทางราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจามีสิทธิไดรับ  เพ่ือชําระหน้ีดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหน้ี เสร็จสิ้น 

อน่ึง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอ่ืนใดตามสิทธิท่ีไดรับดังกลาวขางตน  เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพ่ิม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพ่ือชําระหน้ีเงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามโดยไมมีเง่ือนไขทุกประการ  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน 
       ขอรับรองวาจะดําเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนีเ้สร็จสิ้น 

 

                                      1.  ลายมือชื่อ……………………………….……………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด 
                                               (.………..…………………..………….………………………………) 

 
                                      2.  ลายมือชื่อ……………………..…………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 
                                               (…..……...……………..……….………................................…) 
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
หนังสือยินยอมใหหักเงินคาเบ้ียประกันรอจาย 

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

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

 ดวยขาพเจา..................................................................................สมาชิกเลขท่ี.............................................. 
สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)……………………………………………………..…………...………อําเภอ...............................................จังหวัดเลย 
ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี…………………..…..หมูท่ี…………….……….…....บาน..........................................ถนน......………………..…….......….
ตําบล…………….…….……….อําเภอ..............................จังหวดั.................................... รหัสไปรษณีย……………………………..................…. 
ไดยื่นกูเงินสามัญเพ่ือเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน) ATM พ.ศ. 2563 และไดรับอนุมัติเงินกู ตามสัญญาเงินกูท่ี          
สฉ63/............................วงเงินกูจํานวน.......................................................บาท (.............................................................................) 
เม่ือวันท่ี......................................................................... ซ่ึงตามประกาศประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ลําดับท่ี 33/2561 
ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561  เรื ่อง เงินกูสามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน)ATM พ.ศ.2561 กําหนด
หลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้ 
 

1. กรมธรรมประกันชีวิตแบบคุมครองสินเชื่อทุนประกันไมนอยกวารอยละ 60 ของวงเงินกู โดยกรมธรรมระบุให     
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  เปนผูรับผลประโยชนเปนอันดับแรก 

2. รูปแบบการประกัน กรมธรรมประกันชีวิตแบบทุนคงท่ี กําหนดระยะเวลาไมเกิน 5 ป   
3. เบี้ยประกันชําระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันข้ึนอยูกับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน  
4. เงินคาเบี้ยประกันใหหักจากจํานวนเงินกูท่ีไดรับอนุมัติ เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

 โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดท่ี 54/2561 ครั้งท่ี 11 /2561  เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 อนุมัติใหดําเนินการจาย
เงินกูใหสมาชิกทันทีหลังจากอนุมัติ โดยหักคาเบี้ยประกันไวกับสหกรณเปนเงินรอจาย และดําเนินการเบิกจายคาเบี้ยประกัน
หลังจากไดรับการตอบรับจากบริษัทประกันเรียบรอยแลว  
 

 ดังนั้น ขาพเจา.....................................................................รับทราบและยินยอมใหหักเงินคาเบี้ยประกันรอจายไวกับ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตามประมาณการท่ีทางบริษัทประกันกําหนดไว หากจํานวนเงินท่ีหักรอจายไวไมครบตามจํานวนท่ี
บริษัทประกันเรียกเก็บ ขาพเจายินยอมนําเงินสดสวนตางมาชําระท่ีสหกรณฯ แตหากเงินท่ีหักรอจายไวเกินจํานวนท่ีบริษัทเรียกเก็บ 
ขาพเจายินยอมใหนําเงินสวนเกิน ไปชําระหนี้สัญญาท่ี สฉ63/........................  และขาพเจารับทราบแลววา การคุมครองจากบริษัท
ประกันยงัไมมีผลบังคับ จะมีผลคุมครองเม่ือทางบริษัทประกันตอบรับกรมธรรม 

 
 

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

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

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

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

 

 



~ 8 ~ สวัสดิการกระแสรายวัน ป 2563 

 

 

**หามดึงออกจากคําขอกู**                           
 

   1. เอกสารสําหรับผูกู 2 ชุด  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ผูกู และคูสมรสผูกู /    

      สําเนาทะเบียนบานผูกู และคูสมรสผูกู / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) หรือ สําเนาใบสําคัญการหยา หรือ สําเนา  

      ใบมรณบัตรในกรณีคูสมรสเสียชีวิต (ใหคูสมรสของผูเสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร) สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียน  

     บานผูรับผลประโยชน  ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร  ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 

   2. เอกสารสําหรับผูคํ้าประกัน 1 ชุด  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนา  

      ทะเบียนบาน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร  ดวยปากกาสี น้ําเงินเทานั้น 

   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)  

        (มหาชน) เพื่อทําธุระกรรมทางการเงิน พรอมลงลายมือชื่อผูกูรับรองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 

    5. บันทึกขอความ เขียนแนบเพิ่มเติมพรอมคําขอกู (ระบุเหตุผลความจําเปนในการขอกูเงิน,เอกสารแนบแสดง 

        ความจําเปน) 

    6. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูคร้ังนีต้องรับรองโดย   

        ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดบั และสมาชกิสังกดัหนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

        อายุ 40 ปขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัตกิารรับราชการ (กพ.7) 
 

       ***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด  

       ***ไมใชกระดาษที่ใชแลว 

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหสมบูรณ ครบถวน 

 ตรวจสอบลายมือช่ือผูคํ้าในเอกสารประกอบคําขอกู ใหตรงกับคําขอกู หนาท่ี 1 , 4 และ 6  

(เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา)พรอมลง ลายมอืช่ือ พยาน หนา 2 ,3 และ 4 ใหเรียบรอย 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันท่ีย่ืนคําขอกู  

*(หามดึงเอกสารคําขอกูออกจากชุดคําขอกู ใหมีครบถวนท้ัง 8 หนา) 

เอกสารประกอบคําขอกู 
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