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ข้อมูลทั่วไป        
 
 
 
 

 
 

 
 

ค าขอกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน ATM ) 
 

                                                      ท าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

                                                                                                 วันยื่นค าร้อง วันที…่…………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….……              
       

ชื่อ-สกุล…….……………….……………………..….……………..…………….…..……สมาชิกเลขที่…......................................หน่วย……….………........………..
ต าแหน่งปัจจุบนั……………….……..………………..สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….…………….………อ าเภอ………….…………...………

จังหวัดเลย เลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน   ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี……….…..หมู่ที…่….......
ถนน………………..............….ต าบล………………………………อ าเภอ…………………………………จังหวัด………….….…………..….รหัสไปรษณีย…์………….………...…..
เบอร์โทรผู้กู้………….……..……………..ID LINE……………………….…. เกิดเมื่อวันที…่...…เดือน………..….…..พ.ศ…………....ปัจจุบันอาย…ุ…...…...ปี..…..…เดือน   
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ของผู้กู ้ บัญชีเลขที่บัญช…ี…………………………………………………….…..   

รายการขอกู้  
 

จ านวนเงินทีข่อกู…้…….…………………………………..…….………บาท (…………………………………………….………………………….…………………..…………….) 
เหตุผลการขอกู้ เพื่อ…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………  
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ  ณ  วันท่ีท าสัญญา  โดยสหกรณ์ฯสงวนสิทธิในการปรับ  เพิ่ม / ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
รายการค้ าประกัน 
นอกจากค่าหุ้นท่ีมีอยู่ในสหกรณ์แล้ว  ยังมีบุคคลค้ าประกันรายนาม  ดังน้ี  
ล าดับที ่ ชื่อ - สกุล สังกัดหน่วย เลขทะเบียนสมาชกิ ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือชื่อผู้ค้ าประกนั 
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2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

     ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะปฏิบัตติามข้อบังคับ  ระเบียบ   มติ  แนวปฏิบัต ิ ประกาศ  ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา  
และการอนมุัติเงินกู้ครั้งนี้ทุกประการ 
 

 
 

                                                                       

                                                                                   (ลงชื่อ)………………………………...………...............…………….ผู้กู้ 

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

. 

 

หนังสือสัญญากู้ที่ สฉ64/.……....……….. 

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

 

*รายละเอียดเอกสารประกอบค าขอกู้ ดูหน้าที่ 8 

วันที่รับ………………………………. 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น         
   ควรอนุมัติให้กู้    ควรชะลอ 
 

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

ต าแหน่ง................................................................. 
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส 

ท าที…่…………...............……………………………… 
 

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

 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ............ .........ปี    
อยู่บ้านเลขท่ี……….…..…….หมู่ที…่…...............บ้าน................................................................ถนน…………..…..…........………………….
ต าบล……..……..….….……..…..…….อ าเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์…….…….....…..
โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….…. 

 ซึ่งเป็น   สามี   ภรรยา  โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)...................................................................................... 
ขอท าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้ เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรม    
หรือหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 

       การใดที่ผู้กู้ ได้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้าเสมือนหนึ่ง
ว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วม เพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

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

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

การรับรองสถานภาพของผู้กู้ 
 

1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา (ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า  และลายมือชื่อผู้ให้ความยินยอม 
เป็นลายมือชื่อจริง  โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมให้ข้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย 
จ ากัดได ้หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้นข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา   

 

    2.   กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้ค ายินยอม  เนื่องจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ  ดังนี้   โสด   หย่า   หม้าย 
  
 

 (ลงชื่อ)……………………………….…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง 
         (…..………………….…………………………..……………) 
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                                   หนังสือสัญญากู้เพ่ือเหตฉุุกเฉินและสวัสดกิาร(กระแสรายวัน ATM ) 
 

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

      ข้าพเจ้าชื่อ-สกุล………………….…………......………………………..………………เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากดั สมาชกิเลขที.่......................... 
ต าแหน่ง………………….…..………………….สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน……………………….…..….…….…..……...….. อ าเภอ…….…..……………..……..……จังหวัดเลย   
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้กู”้ได้ท าหนังสือสัญญากู้เงินไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานดังนี ้

 

      ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เป็นวงเงิน จ านวน….…..........................................................................................................................….บาท  
(…………………………………………….……..……………….............................. ...) และส่งช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนตามจ านวนสูงสุดที่สหกรณ์ก าหนดอัตรา  
ดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ ณ วันท าสัญญา ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้ หักเงินกู้ประเภทเดียวกันนี้ท่ีผู้กู้ค้างช าระตามสัญญากู้เดิมก่อนโดยวิธีการหักกลบลบหนี้   

   ข้อ 2 นอกจากเงินค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์แล้ว  ผู้กู้ยงัมผีูค้้ าประกันเงินกู้ตามวงเงินท่ีสหกรณ์ฯก าหนด 
      ข้อ 3 การเบิกเงินกู้น้ีผู้กูส้ามารถเบิกเงินกู้จ านวนเท่าใดกไ็ด้ แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมตัจิากผู้ให้กู ้โดยการเบิกผ่าน  ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จ ากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทีผู่้กู้ไดเ้ปิดบญัชีออมทรัพย์ เลขบญัชีท่ี   
หรือเบิกผ่านระบบถอนเงินอัตโนมตัิ โดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัต ิ(ATM) และเมื่อใดที่ผู้กูไ้ดเ้บิกถอนเงินออกไปถือว่าผู้กู้ไดร้ับเงินกู้จากผู้ให้กู้แล้ว
และให้ถือว่ายอดเงินท่ีผู้กู้เบิกออกไปนั้นเป็นยอดหนี้ท่ีผู้ให้กู้ได้น ามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่ก าหนดไว ้
     ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงว่า จะช าระหนี้เป็นงวดรายเดือนจ านวนงวดตามที่ระเบียบก าหนด ตามจ านวนเงินกู้ที่ผู้กู้ได้รับครั้งหลังสุด  และตามอัตรา              
ที่สหกรณ์ฯก าหนดภายในวันท าการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงช าระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด จ านวนงวดช าระตามที่สหกรณ์ก าหนดวัน แต่งวดสุดท้าย
ดอกเบี้ยต่างหาก หากผู้กู้ท าผิดข้อบังคับอันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึง
ก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมท้ังดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

  ข้อ 5 ถ้าผู้กู้ช าระหนี้ได้ตามสัญญาและไม่ท าผิดระเบียบ / มติของผู้ให้กู้ทุกสิ้นวันท าการสิ้นเดือน  ผู้ให้กู้จะเตรียมเงินต้นเท่ากับส่วนที่ผู้กู้ได้ช าระ 
คืนแก่ผู้ให้กู้แล้ว  เพื่อไว้บริการแก่ผู้กู้ให้เต็มตามวงเงินในข้อ  1 

  ข้อ 6 ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้ก าหนด โดยการคิดดอกเบี้ยผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากต้นเงินท่ีค้างช าระ ซึ่งอัตรา  
ดอกเบี้ยผู้ให้กู้ปรับเปลี่ยน เพิ่มข้ึนหรือลดลงได้โดยไมต่้องแจ้งให้ผู้กูท้ราบ  

  ข้อ 7 ในกรณีทีผู่้กูผ้ิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กูม้ีดอกเบี้ยค้างช าระ  ผู้กูย้ินยอมให้สหกรณ์ ฯ น าดอกเบี้ยค้างไปรวมกับหนี้คงเหลือ 
ตามสญัญาแห่งเงินกู้นี้  
     ข้อ 8 ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี  ขอยอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการใหเ้งินกู้ ฯ  ของผู้ให้กู้ที่ก าหนดขึ้นถือปฏิบัติทกุประการ
รวมทั้งหากมีการแกไ้ขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึ่งผู้ให้กู้ไม่จ าเป็นตอ้งแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 

  ข้อ 9 หากมีการฟ้องร้องบังคับคดี ผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าติดตามทวงถามตลอดจนค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดีแก่ผู้ให้กู้โดยครบถ้วน 
     ข้อ 10 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ ที่พึงได้รับตามจ านวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ ในแต่ละเดือน
เพื่อช าระหนี้  หุ้น  และหรือเงินอ่ืนใด  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ หรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใดเมื่อหักช าระหนี้ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิน ส่งให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  เป็นอันดับแรก 
     ข้อ 11 ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดช าระหนี้ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินกู้ท่ีข้าพเจ้าไดร้ับน าไปหักช าระหนี้
ดังกล่าวเตม็จ านวน 
     ข้อ 12 ผู้กู้ได้อ่านและเขา้ใจข้อความในหนังสือเงินกู้น้ีแล้ว จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ท าหนังสือแล้ว 

      (ลงช่ือ)………………………….……………………..…..ผู้กู้และผูร้ับเงิน             (ลงช่ือ)………………………………..…………..………คู่สมรสผู้กู้ใหค้วามยินยอม 
          (…………..…….……………………..………………….)                                 (………………..……………….……………………….) 
   
     (ลงช่ือ)……………………………………………………….พยานและผู้รับรอง         (ลงช่ือ)…………………………………………………….พยานและผูร้ับรอง 
          (…………..…….………………………………………….)                                (….…………….………..…….………………………….) 
 
 

(ลงช่ือ)……..…………..………..………ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ   (ลงช่ือ)…………….……….….…….เลขานุการ    (ลงช่ือ)…………………….….………ประธานกรรมการ 

 

 

หนังสือสัญญากู้ที่ สฉ64/.……....……….. 

วันที่...................................................... 
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หนังสือสัญญากูท้ี่  สฉ64/..……..…......... 

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

 
  

 
หนังสือสัญญาค้ าประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน ATM) 

 

วันท่ี..............เดือน....................................พ.ศ.  ............... 
      ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี ้ ขอท าหนังสือค้ าประกันให้ไวต้่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังนี ้

ที ่ ช่ือ – สกุล  ผู้ค้ าประกัน สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ลายมือช่ือ ช่ือ  -  สกุล  คู่สมรสผู้ค้ าประกัน ลายมือช่ือ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       
           

   ข้อ 1 ตามที่(ช่ือผู้กู้)…….……………………………………………..…….………..………..….ได้กู้เงินจ านวน................…………..………………...............................บาท
(..........................................................................................................................)จากสหกรณฯ์ตามหนังสือกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน)  
ที ่สฉ64/….……….………. เมื่อวันท่ี………..……...……………………..………..….นั้น  ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอย่างไม่มีจ ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกู้รายนี้  
ในส่วนท่ีเกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  
   ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องเกี่ยวกับการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้นั้น
โดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณ์ฯยอมผ่อนผันเวลาส่งเงินงวดช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้ 
ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงร่วมลงนามในบันทึกการผ่อนเวลาดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 
   ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้กูผ้ิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กู้มีดอกเบี้ยค้างช าระ  และสหกรณ์ฯบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบโดยชอบด้วยกฎหมาย
แล้วข้าพเจ้ายังคงเพิกเฉยไม่ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น าดอกเบี้ยค้างช าระไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกู้นี้ 
   ข้อ 4 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่า การพ้นจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผู้กู้ยังไม่เสร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมไม่เป็นเหตุให้ หลุดพ้นจากการค้ า
ประกันรายนี้เว้นแต่ผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ าประกันรายอื่นมาแทนและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์แล้ว 
   ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักช าระหนี้ทางราชการแล้ว  (ถ้ามี)  
สง่ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรกหากเกิดกรณีตามข้อ 3 แห่งหนังสือสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ 
   ข้อ 6 ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณ์ทุกกรณี และในกรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ หรือย้าย 
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ หนังสือค้ าประกันนี้ท าไว ้ณ วันท่ีระบุข้างต้น และได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน  ตรวจสอบลายมือ
ช่ือผู้ค้ าประกันกับส าเนาบัตรผู้ค้ าประกันถูกต้อง 
 
 
 

 (ลงชื่อ)..........................................พยาน     (ลงชื่อ)...............................................พยาน    (ลงช่ือ)…….…………………..…..………….ผู้ตรวจเอกสาร 

  (………………………………..……………………)      (.........................................................)              (......................................................) 
.... 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญจากทางราชการ หรือหนว่ยงาน  

(ส าหรับผู้กู้) 
 ที่ท างาน………….………..……………………………… 

  วันที…่……….…………………….................…………… 
เรียน หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด....................................................................................................... 
  

ข้าพเจ้า (ผู้กู้)........................................ ...............................................................ต าแหน่ง.….......................................................
สังกัด......................................................................................ต าบล……….……....…….…..............อ าเภอ.....................................จังหวัดเลย  
ได้รับเงินเดือน  เดือนละ..................................................บาท และมีเงินไดอ่ื้นจากต้นสังกัดเดือนละ................................บาท  เลขที่บัตร
ประจ าตัวประชาชน.......................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ..............ปี........เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู้) 
ได้ขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร..............................................................
หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไป
จนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น   ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้  และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินและ
สัญญาค้ าประกันได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้า
ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)....................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใด  จากทางราชการ / 
หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงาน  หักเงินบ าเหน็จ  
บ านาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไ ด้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวั สดิการภายในส่วน
ราชการและสหกรณ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

 
 

ลายมือชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้ 
(............................................................................) 
 
 

 
ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 

     ขอรับรองว่าจะด าเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น  
 
                                   1.  ลายมือชื่อ……………………………………….…..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานตน้สังกัด 
                                           (.………..…………………..……………………………….…..……) 

 
                                   2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………………….….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด 
                                           (…..……...……………………….……………..……….………...…) 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญ จากทางราชการ หรือหน่วยงาน 

(ส าหรบัผู้ค้ าประกัน) 
 

 ที่ท างาน………….………..……………………………… 
  วันที…่……….…………………….................………… 

เรียน  หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด................................................................................................    

     ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้  
 

ที ่ ช่ือ/นามสกลุ สังกัดหน่วย เลขทะเบยีน ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      

 

เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ ของ....................................................................................................................ต าแหน่ง.….....................……......................
สังกัด................................................ ต าบล…..………………….………..….อ าเภอ.........................................จังหวัดเลย  ซึ่งขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร.......................หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด  เพื่อช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินและสัญญาค้ าประกันตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย  
ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณี       
ที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)....................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทาง
ราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้า ลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอ านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ  บ านาญ        
หรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้ เสร็จสิ้น 

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขทุกประการ  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 
       ขอรับรองว่าจะด าเนนิการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อช าระหนีใ้ห้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น 

 

                                      1.  ลายมือชื่อ……………………………….……………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกดั 
                                               (.………..…………………..………….………………………………) 

 
                                      2.  ลายมือชื่อ……………………..…………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานตน้สังกัด 
                                               (…..……...……………..……….………................................…) 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
หนังสือยินยอมให้หักเงินค่าเบี้ยประกันรอจ่าย 

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

                                  วันที.่......................เดือน................................พ.ศ............................... 
 ด้วยข้าพเจ้า........................................................... .......................สมาชิกเลขท่ี.............................................. 
สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)……………………………………………………..…………...………อ าเภอ...............................................จังหวัดเลย 
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่…………………..…..หมู่ที่…………….……….…....บ้าน..........................................ถนน......………………..…….......….
ต าบล…………….…….……….อ าเภอ..............................จังหวดั.................................... รหัสไปรษณีย์……………………………..................…. 
ได้ยื่นกู้เงินสามัญเพ่ือเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน) ATM พ.ศ. 2564 และได้รับอนุมัติเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้ที่          
สฉ64/............................วงเงินกู้จ านวน.......................................................บาท (.............................................................................) 
เมื่อวันที่....................................................................... .. ซ่ึงตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ล าดับที่ 33/2561 ลงวันที่ 
1 สิงหาคม 2561  เรื่อง เงินกู้สามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน)ATM พ.ศ.2561 ก าหนดหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข ดังนี้ 
 

1. กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อทุนประกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ โดยกรมธรรม์ระบุให้     
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  เป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นอันดับแรก 

2. รูปแบบการประกัน กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบทุนคงที ่ก าหนดระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี   
3. เบี้ยประกันช าระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันข้ึนอยู่กับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน  
4. เงินค่าเบี้ยประกันให้หักจากจ านวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร 

 โดยมติคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 54/2561 ครั้งที่ 11 /2561  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อนุมัติให้ด าเนินการจ่าย
เงินกู้ให้สมาชิกทันทีหลังจากอนุมัติ โดยหักค่าเบี้ยประกันไว้กับสหกรณ์เป็นเงินรอจ่าย และด าเนินการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประกัน
หลังจากได้รับการตอบรับจากบริษัทประกันเรียบร้อยแล้ว  
 

 ดังนั้น ข้าพเจ้า.....................................................................รับทราบและยินยอมให้หักเงินค่าเบี้ยประกันรอจ่ายไว้กับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ตามประมาณการที่ทางบริษัทประกันก าหนดไว้ หากจ านวนเงินที่หักรอจ่ายไว้ไม่ครบตามจ านวนที่
บริษัทประกันเรียกเก็บ ข้าพเจ้ายินยอมน าเงินสดส่วนต่างมาช าระที่สหกรณ์ฯ แต่หากเงินที่หักรอจ่ายไว้เกินจ านวนที่บริษัทเรียกเก็บ 
ข้าพเจ้ายินยอมให้น าเงินส่วนเกิน ไปช าระหนี้สัญญาที่ สฉ64/........................  และข้าพเจ้ารับทราบแล้วว่า การคุ้มครองจากบริษัท
ประกันยังไม่มีผลบังคับ จะมีผลคุ้มครองเมื่อทางบริษัทประกันตอบรับกรมธรรม์ 

 
 

 (ลงชื่อ)..............................................ผู้กู ้             (ลงชื่อ)..............................................คู่สมรสผู้กู ้

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

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

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

 
 



~ 8 ~ สวัสดิการกระแสรายวัน ปี 2564 

 

 

**ห้ามดึงออกจากค าขอกู้**                           
 

   1. เอกสารส าหรับผู้กู้ 2 ชุด  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ ผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ /    
      ส าเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ / ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือ ส าเนาใบส าคัญการหย่า หรือ ส าเนา  
      ใบมรณบัตรในกรณีคู่สมรสเสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร) ส าเนาบัตรและส าเนาทะเบียน  
     บ้านผู้รับผลประโยชน์  ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร  ด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
   2. เอกสารส าหรับผู้ค้ าประกัน 1 ชุด  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ และส าเนา  
      ทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองโดยเจ้าของเอกสาร  ด้วยปากกาสี น้ าเงินเท่านั้น 
   3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ท่ีจ่ายย้อนหลัง  3 เดือน ของผู้กู้  

3.1 สมาชกิสังกัด สพป. / สพม.  ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าท่ีการเงินหนว่ยงานต้นสังกดั  กรณีรับรอง 
ด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด 

3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3  ใหห้ัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด 
ลงนามเอกสาร  ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 

3.3 สมาชิกสงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อ านวยการกองคลงั รับรองเท่านั้น 
              ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 
    4. ส าเนาหน้าบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จ ากัด(มหาชน)  
        (มหาชน) เพื่อท าธุระกรรมทางการเงิน พร้อมลงลายมือชื่อผู้กู้รับรองด้วยปากกาสีน้ าเงินเท่านั้น 
    5. บันทึกข้อความ เขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมค าขอกู้ (ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอกู้เงิน,เอกสารแนบแสดง 
        ความจ าเป็น) 
    6. ส าหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนีต้้องรับรองโดย   
        ผู้อ านวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามล าดับ และสมาชกิสังกดัหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
        อายุ 40 ปีขึ้นไป ใหแ้นบทะเบียนประวัตกิารรับราชการ (กพ.7) 

 

       ***เอกสารทุกหน้าอ่านออกชัดเจน ห้ามขูดลบ ขีดฆ่าหรือใช้น้ ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด  

       ***ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 

 กรอกข้อมูลในเอกสารค าขอกู้ให้สมบูรณ์ ครบถ้วน 
 ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้้ าในเอกสารประกอบค าขอกู้ ให้ตรงกับค าขอกู้ หน้าที่ 1 , 4 และ 6  

(เซ็นให้เหมือนกันทุกหน้า)พร้อมลง ลายมอืชื่อ พยาน หน้า 2 ,3 และ 4 ให้เรียบร้อย 
 เอกสารหลักฐานเก่ียวกับการย่ืนขอกู้เงินต้องครบถ้วนถูกต้อง ในวันทีย่ื่นค าขอกู ้ 

*(ห้ามดึงเอกสารค าขอกู้ออกจากชุดค าขอกู้ ให้มีครบถ้วนทั้ง 8 หน้า) 

เอกสารประกอบค าขอกู้ 
 


