
~ 1 ~  สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด / สินเชื่อ 

 

วันที่รับคําขอกู__________________________ 

 

 

 

 

คําขอและหนังสือกูเงินสามัญโดยใชหุนและหรือเงนิฝากคํ้าประกัน   
เขียนท่ี…............................................................. 

เรียน  คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด                   วันท่ี.................เดือน........………….....................พ.ศ. ..............  

ขอมูลท่ัวไป  ชื่อ-สกุล...................................……….……………..….………………………..……สมาชกิเลขที…่.........................…....หนวย…..………………………..

เกิดเม่ือวันที…่….…เดือน……………..…..พ.ศ………….....ปจจุบัน  อายุ……....ป……...…เดือน  อายุครบ 60 ปในวันที่……....เดือน………………พ.ศ…….…….… 

ตําแหนงปจจุบัน…………………………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…………….………………………………อําเภอ………….…….…จังหวัด........................

เงินเดือน………...….........………….บาท  ที่อยูปจจุบัน บานเลขที…่…..…....….หมูที่………….ถนน……………………………ตําบล………………….……...........…….

อําเภอ…………….....…...………จังหวัด……..….………..รหัสไปรษณีย……….………….....…..โทรศัพท…………………….…..……………ID LINE………………………… 
 

รายการขอกูจํานวนเงินที่ขอกู………………………………….……………..………บาท (………………………………………….…………………………………………………….) 

เหตุผลเพือ่………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

และขอสงเงินกูคืน แบบ  สหกรณ  ธนาคาร จํานวน........................งวดๆ ละ..................................................บาท ในอัตราดอกเบ้ีย.................

ตอป โอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝาก    สหกรณ       ธนาคาร…………………………….….…………. เลขที่  ………………………………………………………….. 

รายการค้ําประกัน 
 1. คาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณทั้งหมด  
 2. เงินฝากประเภท     ประจํา    ออมทรัพย    ออมทรัพยพิเศษ 

      
     ขาพเจายินยอมท่ีจะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติและประกาศของสหกรณออมทรัพยครูเลยจํากัดท่ีเก่ียวของกับการ
พิจารณาและ การอนุมัติเงินกูครั้งน้ีทุกประการ 
 

 
(ลงช่ือ)………….………..…………………………………….ผูขอกู 

 

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

ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน    ควรอนุมัติใหกู   ควรชะลอ 
 
 

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

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

ตําแหนง...................................................................................................... 
 

 

การกําหนดวงเงินกู (สําหรับเจาหนาท่ี) 
 (1)  มูลคาหุนปจจุบัน ............................................บาท กําหนดวงเงินไมเกินรอยละ90 ...........................................บาท 
 (2)  เงินฝากเลขท่ีบัญชี .........................จํานวน.......................บาท กําหนดวงเงินไมเกินรอยละ80...........................บาท 

 
 ลงช่ือ..........................................................เจาหนาท่ี 

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

 

หนังสือสัญญากูท่ี ส63/……………………………. 
 

วันที…่…………………………………………………. 

รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูท่ีหนา 4 



~ 2 ~  สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด / สินเชื่อ 

 

 

 

 

 

หนังสือสัญญากูเงินสามญั 
 

 ขาพเจา.....……....................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยครเูลย จํากัด เลขทะเบียนท่ี.....……….......................... 

ขอทําหนังสือกูเงินสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพยครเูลย จํากัด เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปน้ี    
 

ขอ  1.  ขาพเจาไดกูเงินไปจากสหกรณเปนจํานวน.....……........................................บาท(.....…….........................................................................) 
และขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวน้ันในวันทําหนังสือกูน้ี โดยถูกตองแลว     

ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบ้ียในอัตราเทากันงวดละ…………….…..………………………………..…….บาท จํานวน……...……….…..งวด  

โดย  ณ วันทําสัญญา สหกรณคิดอัตราดอกเบ้ียรอยละ………………ตอป (สหกรณสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบ้ียโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา)  

ท้ังน้ีตั้งแตงวดประจําเดือน………………..…………….เปนตนไป ขาพเจารับและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหน้ีภายในวันสิ้นเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดน้ัน ๆ  

ขอ  3.  ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปเฉพาะเพ่ือการดังน้ี .........................................................................…….............................................. 
ขอ  4.  ขาพเจายินยอมใหหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ท่ีพึงไดรับตามจํานวนท่ีสหกรณเรียกเก็บในแต     

ละเดือนเพ่ือชําระหน้ี  หุน  และหรือเงินอ่ืนใด  แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ  5.  ขาพเจาทราบและยินยอมใหถือวาในกรณีใด ๆ ดังกลาว ตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกู และดอกเบ้ียเงินกู พ.ศ.2560     
และแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ เงินกูน้ีเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมท้ังดอกเบ้ียในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาท่ีใหไว 

ขอ  6.  ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด  หักเงินคาหุนของขาพเจาตามหุนท่ีไดชําระแลวท้ังหมดไวเปนประกันหน้ีเงินกู 
ของขาพเจาท่ีมีอยูในสหกรณไดทันที โดยไมจําเปนตองนําหุนน้ีออกขายทอดตลาด     

ขอ  7.  ในกรณีท่ีขาพเจาผิดนัดชําระหน้ีไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหขาพเจามีดอกเบ้ียคางชําระขาพเจายินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบ้ียคาง  
ไปรวมกับหน้ีคงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูน้ี 

ขอ  8.  ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติทุกกรณี  ถาขาพเจาจะลาออกจากหรือยายจากขาราชการหรืองาน
ประจําตามระเบียบสหกรณ  วาดวยคุณสมบัติวิธีรับสมคัรสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ   
และจดัการชําระหน้ีสิน ซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสยีกอน 
       ขอ  9. ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบ้ียคางและผดินัดชําระหน้ีรายเดือน ขาพเจายนิยอมใหนําเงินกูท่ีขาพเจาไดรับนําไปหักชําระ
หน้ีดังกลาวเต็มจํานวน 

 ถาขาพเจาไมจดัการชําระหน้ีสินใหเสรจ็ตามท่ีกลาวในวรรคกอน  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอ่ืนใด    
ท่ีทางราชการจะพึงจายใหแกขาพเจา  หักเงินดังกลาวเพ่ือสงชําระหน้ีตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได    

หนังสือกูน้ี ทําไว  ณ  วันท่ีซึ่งระบุขางตน  และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคญัตอหนาพยาน 
      

        

       (ลงช่ือ)……………………………………………………..………ผูกูและผูรับเงิน 

        

       (ลงช่ือ)……………………………………………………..….….คูสมรสผูกู 
        (…………..…….…………………………………………….)         (…………..…….…………………………………………….) 

      (ลงช่ือ)………………………………………………..…………….พยานและผูรับรอง (ลงช่ือ)………………………………………..………………….พยานและผูรับรอง 
        (…………..…….…..…………………………..………….)          (…………..……………………..………………………….) 

 

 

          (ลงช่ือ)………………………………………………………….ผูจายเงิน 

 

      

        (ลงช่ือ) …………………………………………………..………ผูตรวจเอกสาร 

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

        

 

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

หนังสือสัญญากูที่ ส63/………………… 

วันที่…………………………………………….. 



~ 3 ~  สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด / สินเชื่อ 

 

 

 

 

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอ่ืนใด  เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน  

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

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

     ขาพเจา (ผูกู)..........................................................................................................ตําแหนง.…........................................................
สัง กัด .....................................................................................ตํ าบล……….……....…….…... . . . . อํ า เภอ .....................................จั งหวัด เลย  
ไดรับเงินเดือน  เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอ่ืนจากตนสังกัดเดือนละ.............................บาท  เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน....................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ........ป.....เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงินจาก 
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร.....................หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิ
ไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น  ไมวาจะเปนหนี้   
เงินตน  ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้  และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจา
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)......................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใด  จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจา มีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้
ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น 

    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 

 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

คํารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินไดอ่ืนใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน 
      ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอ่ืนใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด   
ตลอดไปจนกวาจะชาํระหนีเ้สร็จสิ้น  
 

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

 
2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด 

(…..……...……………..……….………..…) 



~ 4 ~  สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด / สินเชื่อ 

 

 

 

 

   1. สําเนาบัตรผูกู ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น   

      *โดยจะตองเปนบัตรขาราชการหรือบตัรประจําตวัประชาชนเทานัน้ ซึ่งยังไมหมดอายุนับถึงวันรับเงินกู 

   2. สําเนาทะเบียนบานผูกู ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 

   3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนท่ีแสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจายยอนหลัง  3 เดือน ของผูกู  

      3.1 สมาชิกสังกดั สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจาหนาท่ีการเงินหนวยงานตนสังกดั  กรณีรับรอง  
           ดวยตนเอง สามารถพิมพผานทางระบบพิมพสลิปเงินเดือนออนไลนของตนสังกัด 
       3.2 สมาชิกหนวยงานอ่ืนใดนอกจากเหนือจากขอ 3.1 และ 3.3  ใหหัวหนาฝายการเงินหนวยงานตนสังกัด 

           ลงนามเอกสาร  *พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

       3.3 สมาชิกสังกดัองคกรปกครองสวนทองถิน่ ให ผูอํานวยการกองคลัง รับรองเทานัน้ 

           *พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเมนท) 

   4. สําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ท่ีตองการโอนเงิน) พรอมลงลายมือชื่อเจาตัวลงนามรับรองดวย 

       ปากกาสีน้ําเงินเทานั้น 

   5. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูคร้ังนี้  

      ตองรับรองโดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชกิสังกดัหนวยองคกรปกครอง 

      สวนทองถิ่น อายุ 40 ป ขึ้นไปใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7) 

 

 
       ***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน  หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด  

       ***ไมใชกระดาษที่ใชแลว 

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหสมบูรณ ครบถวน 

 ตรวจลายมือช่ือผูคํ้าใหตรงกับเอกสารประกอบคําขอกู  ( เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา ) 

 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันท่ีย่ืนสงคําขอกู  
 

 

เอกสารประกอบคําขอกู 

 


	คำรับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน
	      ขอรับรองว่าจะดำเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จำกัด   ตลอดไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 


