
หน้าที่ 1 

 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
หนังสือและสัญญากู้เงิน โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563พ.ศ. 2562  

 

 

1. ขอ้มูลท่ัวไป                                                                                             
ชื่อ– สกุล …….……………………………..…………..………..……………………......…...……เลขที่สมาชิก.………..................................หน่วย......................................................
ต าแหน่ง.............................................................สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)……....…….……………..………………………อ าเภอ..........................................จังหวัดเลย
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที…่..……..…..หมู่ที…่….......ถนน......…………...………..........….ต าบล………..……….…..…….อ าเภอ......................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์…………...........….โทรศัพท์ มือถือ………….……………..………..ID LINE…………………………….เกดิเมื่อวันที…่...…..เดือน………….…..…..…..พ.ศ……............
ปัจจุบันอายุ………….....ปี.……..…..เดือนและมีอายุครบ 60 ปี ใน วันที่ ...................เดือน.........................................พ.ศ. ........................... เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ 
ใหโ้อนเงินเข้าบญัชีสหกรณ์   บัญชีเลขที่......................................................................................... 
2. รายการขอกู้และการรับสภาพหนี้ 
   2.1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินคร้ังน้ีจ านวน.....................................................................บาท (.....................................................................................................................) 
เหตุผลการขอกู้เพื่อ.......................................................................................  และขอส่งช าระหน้ีเป็นงวดรายเดือน ตามจ านวนที่สหกรณ์ฯ ก าหนด อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.5 ต่อปี โดยสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า    
   2.2 ข้าพเจ้ายอมรับเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมติของสหกรณ์ที่เกี่ยวขอ้งกับเงินกู้คร้ังน้ีทุกประการ โดยไม่มีข้อโตแ้ย้งใดๆ 
   2.3 ในหนังสือกู้ฉบับน้ี ให้ถือวา่ขา้พเจ้าไดแ้สดงเจตนาต่อผู้บังคับบัญชา ที่มีอ านาจสั่ง จ่ายเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขา้พเจ้ามีสทิธิได้รับโดยให้รับรู้ว่า  
        “ข้าพเจา้ยินยอมให้หักเงินกูด้ังกล่าว เพ่ือช าระหนี้ท่ีมอียู่กับสหกรณ์ฯ จนครบจ านวน โดยไม่มีขอ้โต้แย้งใดๆ” 
 

(ลงชือ่).............................................................ผู้กู้ 
   (..............................................................) 

3. สถานภาพ (ส าหรับเจ้าหนา้ท่ีลงข้อมูล) 
   3.1 เป็นสมาชิก..............................งวด  (ไม่รวมกรณีโอน) 
   3.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 90% ของเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ณ สิ้นปี บัญชี 2562 จ านวน..............................................บาท 
   3.3 ไม่มีสิทธิ์กู้ดว้ยเหตุผลดังน้ี             เป็นสมาชิกไม่ครบ 12 งวด          ถูกศาลหรือส านักงานบังคับคดีแจ้งอายัดสิทธิ์เรียกร้องเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน 
                มีดอกเบี้ยค้าง......................................บาท               ผิดนัดช าระหน้ีจ านวน........................................................................................................... 
                หลักประกันบกพร่องค้ าประกัน................................................................................. 
                เกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ ในปี 2563                                      (ลงชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่ 
                อื่น ๆ ..............................................................................................                            (.....................................................................) 
ความเห็นของผู้จัดการหรอืรองผู้จดัการ 
                ควรอนุมัติ....................................................................บาท 
                ไม่ควรอนุมัติ ด้วยเหตุผล................................................ 
 

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

อนุมัติโดยประธาน / รองประธาน 
               อนุมัติ.......................................................บาท                                                   
               ไม่ควรอนุมัติ ..........................................................                                                   
 

       (ลงชื่อ)......................................................ประธาน / รองประธาน 
        (.......................................................................) 

 

ข้าพเจ้า..................................................................................................................................ผู้กู้   ได้รับเงินกู้

จ านวน................................................บาท (..................................................................................................) 

ถูกตอ้งแล้ว  เมื่อวันที่........................................................................ 
 

( ลงชื่อ )..........................................................ผู้รับเงิน                                                  

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

จ่ายเงินถูกตอ้งแล้ว 
 

 
(ลงชื่อ).........................................เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 

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

 
 
 

(ลงชื่อ).......................................ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ  (ลงชื่อ)........................................เลขานุการ    (ลงชื่อ)........................................ประธาน / รองประธาน    
 

เอกสารประกอบค าขอกู ้
1. ส าเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชน 
  (ยังไม่หมดอายใุนวันรับเงินกู้ จ านวน 1 ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน จ านวน 1 ฉบบั 
3. สลิปเงินเดือน 1 เดือน 
4. ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร จ านวน 1 ฉบบั 
 

เลขที่สญัญา ฉฉ63 /............................. 
 

วันที.่............................................................ 

รับค าขอกู้วันที_่__________________ ยื่นค าร้องวันท่ี….........…เดือน…………………..….พ.ศ…………..… 



หน้าที่ 2 

 
 
 

 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
หนังสือแสดงการยินยอมและมอบอ านาจ 

ให้หักเงินได้หรือเงินอื่นใด  ประจ าปี  2563 
 

ท าท่ี..................................................................... 

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

 ด้วยข้าพเจ้า...........................................................................................................สมาชิกเลขท่ี............................................................. 

สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…………………………………………………..……..……………………อ าเภอ...........................................................จังหวัดเลยท่ีอยู่

ปัจจุบนับ้านเลขท่ี………………….…..หมู่ที…่………..…....ถนน......………………..…….......….ต าบล………………….……..…….อ าเภอ.......................................

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย…์………...........................….เบอร์โทรศัพท…์……..…………………………………………..……....... 

ซึ่งต่อไปนี้  เรียกว่า “ผู้มอบอ านาจ” มอบอ านาจให้ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากดั”  ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับมอบอ านาจ” เป็นผู้มีอ านาจหักเงิน

ได้หรือเงินอ่ืนใด ประจ าปี 2563  เพื่อช าระหนี้เงินกู้ โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพเิศษ พ.ศ. 2563 ที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ตามหนังสือ

และสญัญากู้ท่ี ฉฉ63 / ...............................ลงวันท่ี..........................................................    จ านวนเงินกู้ตามหนังสือกู้รวมทั้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย อัตรา

ดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบีย้เงินกู้ของสหกรณ์ฯ ผู้ก าหนดถือใช้ตลอดจนด าเนินการอันเกี่ยวกับการรับเงินได้หรือเงินอื่นใด แทน  “ผู้มอบอ านาจ” 

จนเสร็จการ “ผู้มอบอ านาจ” ขอรับผิดชอบในกิจการใด ๆ ที่ “ผู้รับมอบอ านาจ” ได้กระท าไปอันเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับมอบหมายทุกประการ 

 “ผู้มอบอ านาจ”  และ“ผู้รับมอบอ านาจ”  ได้อ่านและเข้าใจถูกต้องตรงกันจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคัญ 

 

 (ลงช่ือ)..............................................ผู้มอบอ านาจ(ผู้กู้)  (ลงช่ือ)..............................................ผู้รับมอบอ านาจ(สหกรณ์) 

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

 

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

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

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าที่ 3 

 
สัญญาจ าน าเลขท่ี.......................... 

 
 

สัญญาจ าน าหุ้น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 

ส านักงานเลขท่ี  510  หมู่ 9 บ้านติดต่อ  ถนนเจริญรัฐ 
ต าบลนาอาน  อ าเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 

 

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

1.  ข้าพเจ้า……………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณ์เลขที่………………….................
หน่วย…………………………… อายุ……….…….ปี มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านเลขท่ี…………หมู่ที…่…….…บ้าน………………….…………
ถนน…………….........……… ต าบล…………..…….……………อ าเภอ…………………………………จังหวัด………..….…….………….....
ได้น าหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุ้น ณ วันที่ท าสัญญากู้   กับสหกรณ์เมื่อ
วันที่……..….….……………………...…….……………ปัจจุบันมีหุ้นอยู่จ านวน……………………………………..……….…….…….หุ้น  
เป็นมูลค่า……..…………………………….บาท (………………………..……………….…………………………………………………….………) 
มาจ าน าไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด โดยประสงค์ให้จ าน าเงินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนหุ้นมาเป็นประกัน 
การกู้เงินประเภท โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563 ที่ข้าพเจ้าได้กู้ไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
เมื่อวันที่…………….………………..……………ตามหนังสือกู้และสัญญากู้เงิน โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2563  
ที่ ฉฉ63/……............……จ านวนเงิน…………….……………………..…บาท(.…………………………….…………………………………) 
 2.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลค่าหุ้นที่เพ่ิมขึ้นภายหลัง จากวันที่ท าหนังสือสัญญาจ าน าฉบับนี้  ถือเป็นจ านวนรวม
กับมูลค่าหุ้นที่จ าน าไว้ตามข้อ 1 แห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย 
 3.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่จ าน าไว้กับสหกรณ์ฯตาม
ข้อ 1 และข้อ 2 แห่งหนังสือสัญญาจ าน าหุ้นฉบับนี้ไว้เป็นประกันตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น ช าระหนี้เงินกู้ของ
ข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ได้ทันทีโดยไม่ต้องน าทรัพย์ที่จ าน านี้ออกขายทอดตลาด ทั้งให้ถือว่า
การจ าน าเป็นการบอกกล่าวการจ าน าหุ้นตามจ านวนและมูลค่าทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนข้อสัญญาในการจ าน าครั้งนี้เมื่อหนี้ที่ระบุไว้เป็นประกันยังมิได้ช าระแก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้น 
 
                                                               (ลงชือ่)………………………..……………………ผู้จ าน า (สมาชิกผู้กู้) 
                                                                       (……………………………….……………) 
 
                                                               (ลงชือ่)……………….…………..…………….ผู้รับจ าน า(ผู้แทนสหกรณ์) 
                                                                       (.…………………..…….…………………) 
 
                                                               (ลงชือ่)…………………….…………..…..………พยาน 
                                                                      (.…………………….………………….……) 
 
                                                                (ลงชือ่)………………………………………………พยาน 
                                                                       (.……………………………………..………) 
 


