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ค าขอกู้เงินสามัญโครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส(COVID-19) 
 

 

 
 

      ข้าพเจ้า ชื่อ- สกุล…….……………….…….………………………..….……………………………..…………สมาชิกเลขที่………..............................……….
หน่วย……..….…………………..…ต าแหน่งปัจจุบนั…………………..……....……..สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…………………….…………..……...…....…
อ าเภอ……………………….……….………จังหวัดเลย  เกิดเมื่อวันที่……….…เดือน…………….…….…..พ.ศ……….…...  ปัจจุบันอาย…ุ………….…..…...ปี 
อายุครบ 60 ปี ในวันที่……………...เดือน….…..……….……….….…พ.ศ…..………..….….ท่ีอยู่ปัจจุบัน บา้นเลขที…่………..…..….หมู่ที…่…………....... 
บ้าน............................ถนน…….………….......….ต าบล……..…………...…...…….อ าเภอ………..……….………...……จังหวัด……….………………....……. 
รหัสไปรษณีย์…….…….....…..โทรศัพท์ที่ท างาน…………….….……… มือถือ……………….….……….………….….ID LINE………………………..…..……….
ขอเสนอค าขอกูส้ามัญโครงการรวมหนี้เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส(COVID-19) เพ่ือโปรดพิจารณา ดังนี้ 
 

 

ข้าพเจ้าขอกู้เงินจ านวน………………………..………....…………บาท (…………………………………………………………………………..…..……….) 
เหตุผลการขอกู้เพ่ือ…………………………………………………………..และขอส่งช าระเป็นงวดรายเดือน ตามจ านวนงวด ที่สหกรณ์ฯ ก าหนด  
โดยอัตราดอกเบี้ย เป็นไปตามประกาศฯ ณ วันที่ท าสัญญาโดยสหกรณ์ ฯ สงวนสิทธิในการปรับเพ่ิม / ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของ
สหกรณ์ฯ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

นอกจากค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์แล้วยังมีบุคคลค้ าประกนั ดังนี้ 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล สังกัดหน่วย สมาชิกเลขที่ ต าแหน่ง เงินเดือน ลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน 
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   ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด    
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ทุกประการ และขอให้ค ารับรองต่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ว่าหาก
สหกรณ์ ฯ อนุมัติให้ข้าพเจ้ากู้เงินในโครงการนี้แล้ว  ข้าพเจ้ายินยอมท่ีจะใช้คืนเงินกู้ตามเง่ือนไขภายในระยะเวลาตามสัญญา โดยช าระเป็นงวดรายเดือน
โดยยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่น ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับโดยชอบด้วยกฎหมายจากทางราชการ/หน่วยงานเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้
สหกรณ ์ฯ เป็นอันดับแรกตลอดไปจนกว่าการช าระหนี้จะเสร็จสิ้น 

   ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความเอกสารหลักฐานที่ปรากฏในค าขอกู้นี้ถูกต้องเป็นจริงทุกประการ มิได้กระท าหรือมีส่วนร่วมรู้เห็นในการปลอมแปลง
เอกสารหลักฐาน หรือท าเอกสารหลักฐานเป็นเท็จแต่อย่างใด 

          
 

  (ลงช่ือ)……………………………...........………………..ผู้ขอกู้ 
                                                                              (.......................................................................) 

 

วันที่รับค าขอ________________________ 

 

หนังสือสัญญากู้ที ่สปค64/……………….. 
วันที่…………………………………………………….. 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 

□  ควรอนุมัติให้กู้                    □  ควรชะลอไว้ก่อน 
 

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

ท าที่……………...............……………………………… 
     ……………...............……………………………… 

 

 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 าหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผู้กู้เป็นผู้มีอ านาจในการท านิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด 
 

    การใดท่ี ผู้กู้ ได้ท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด   ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพ่ือเป็นหลักฐานในการนี้  ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 
 

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

     1. ข้าพเจ้า  คู่สัญญา (ผู้กู้)  ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า และลายมือชื่อผู้ให้         
ความยินยอมเป็นลายมือชื่อจริง  โดยผู้ให้ความยินยอม  ยินยอมให้ข้าพเจ้าท านิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์      
ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ได้  หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้น  ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา 

 

        2. กรณไีมม่ีคู่สมรสลงนามให้ค ายนิยอม  เนือ่งจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ  ดังนี้   โสด   หยา่   หม้าย 
  
 

       (ลงช่ือ)……………………….…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง 
                  (…..…………………..………………………………)  
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หนังสือสัญญากู้เงินสามัญโครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส(COVID-19) 
วันท่ี…..………เดือน………………….………………พ.ศ…….………… 

ข้าพเจ้า (ผู้กู)้………………………….…………………………………..………..…………………….……..………….สมาชิกเลขท่ี…………….…..…………..……..….
สังกัด(หน่วยงาน / สถานศึกษา)…………………………….……..……………………………..…..……….ขอท าหนังสือกู้ให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัดเพื่อ
เป็นหลักฐานดังนี้ 

1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครเูลย จ ากดั ไปเป็น  จ านวน……………………………………………………………………...……..……บาท 
(……………………………………………………………...…..………………………………………………………………….……..) ตามสญัญากูเ้ลขท่ี สปค64/…..………....
เมื่อวันที…่………………………………...………….……………และได้รบัเงินกูจ้ านวนดังกล่าวไปในวันทีท่ าหนังสอืกู้โดยถูกต้องแล้ว 

2. เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญานี้  นอกจากเงินค่าหุ้นที่มีอยู่กับสหกรณ์ ฯ บุคคลค้ าประกันหรือหลักประกันอื่นตามเงื่อนไข 
ของผู้ให้กู้ก าหนดแล้ว  ข้าพเจ้าสมัครใจและยินยอมท าประกันสินเชื่อ หรือต่ออายุกรมธรรม์ เพื่อค้ าประกันเงินกู้ตามเง่ือนไขสหกรณ์ก าหนด   
ณ วันทีท่ าสัญญาเงินกูก้ับ ……………………………………..โดยมีทุนประกัน...........................................บาท ค่าเบี้ยประกัน..........................................บาท   

ข้าพเจ้ายินยอมใหส้หกรณ์ ฯ บวกหรือเพิ่มเงินกู้รวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญานี้ เพื่อช าระเบี้ยประกันครั้งแรกตามจ านวนท่ีบริษัทเรียกเก็บ
ในกรมธรรม์และยินยอมใหส้หกรณ์ ฯ  เพิ่มเบีย้ประกันสินเช่ือ  ในกรณีครบก าหนดช าระเบีย้ประกันเข้าไปในหนี้เงินกู้  กรณีช าระเบีย้ประกันครบ
ก าหนดตามสัญญานี ้

3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินตน้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราเท่ากันงวดละ……..……….………………….บาทจ านวน…….….งวด  โดยงวดสุดท้าย
ช าระทั้งหมด  ณ วันท าสญัญาสหกรณ์ ฯ คดิอัตราดอกเบี้ยร้อยละ……………...ต่อป ี (สหกรณ์ ฯ สงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า)  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน…..…….…….………………เป็นต้นไป ข้าพเจ้ารับและยืนยันว่าจะส่งเงินงวดช าระหนี้ภายในวันสิน้เดือนที่ระบุ
ไว้ส าหรับงวดนั้นๆ 

4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน าเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ตามวตัถุประสงค์ในค าขอกู้คือเพื่อ……………………….…………….…………….………….………………… 
5. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือนค่าจ้างหรือเงินบ านาญที่พึงได้รับตามจ านวนที่สหกรณ์ ฯ  เรียกเก็บในแต่ละเดือน

เพื่อช าระหนี้หุ้นเต็มจ านวนทีส่หกรณ์ ฯ เรียกเก็บและหรือเงินอ่ืนใดแทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผดินัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ข้าพเจา้มีดอกเบี้ยคา้งช าระ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ น าดอกเบี้ยค้างไป

รวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกู้นี้ “และ ข้าพเจ้า ยินยอมให้สหกรณ์ฯ ปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์  หรือ
คณะกรรมการด าเนินการเห็นสมควร” 

7. ในกรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานท่ีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบ าเหนจ็ที่
พึงได้รับ เพื่อช าระหนี้ท่ีมีอยู่ต่อสหกรณ์ ฯ แทนข้าพเจา้ 

8. การหักเงินเดือนค่าจ้างบ านาญหรือบ าเหน็จไม่ว่ากรณีใดเมื่อหักช าระหนี้ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ฯ 
เป็นอันดับแรก 

9. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามขอ้บังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติทกุกรณี กรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ ฯ หรือยา้ยจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้ทราบและท าการช าระหนี้สินท่ีมีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน หากไมป่ฏิบัติตามข้าพเจ้ายินยอมให้น าความใน ข้อ  6  มาบังคับใช้ 

10. ในกรณีที่คูส่มรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนดัช าระหนี้รายเดือน ข้าพเจ้ายินยอมใหน้ าเงินกู้ท่ีข้าพเจ้าไดร้ับน าไปหักช าระ
หนี้ดังกล่าวเต็มจ านวน 

11. ในระหว่างเข้าร่วมโครงการนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ก่อหนี้ผูกพันกับสถาบันการเงิน หรือ บุคคลอื่นโดยไมไ่ด้รับอนุญาตจากสหกรณ์ฯ  
หนังสือกู้นี้ท าไว้ ณ วันที่ระบุขา้งตน้และข้าพเจ้าไดล้งลายมือช่ือไว้เปน็ส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

    
  (ลงช่ือ)………………………………..………………ผู้กู/้ผู้รับเงิน 

 
(ลงช่ือ)………………………………………………คู่สมรสผู้กู้ให้ความยินยอม 

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

(ลงช่ือ)………………………………..………………พยาน (ลงช่ือ)………………………………..………………พยาน 
                 (…………..…….……………………………….)  (…………..…….…………..…………………….) 
    (ลงช่ือ)……………………………….……….ผู้จ่ายเงิน 
          (…………..…….………………………….) 
 

(ลงชื่อ)……………….…….……ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ 

 
 

(ลงชื่อ)……………………. ….เลขานุการ 

 

(ลงช่ือ)……….………………………….ผูต้รวจเอกสาร 
  (……………..…….…..…………………….) 

(ลงชื่อ)……………….……………ประธานกรรมการ 

 

หนังสือสัญญากู้ที ่สปค64/……………….. 
วันที่…………………………………………………….. 
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.    

 

 
 
 

หนังสือสัญญาค้ าประกันเงินกู้สามัญโครงการรวมหนีเ้พื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส(COVID-19) 
 

วันท่ี.............เดือน......................................พ.ศ. ............. 
1. ข้าพเจ้าและพวก ผูม้ีรายชื่อต่อไปนี้ เป็นบุคคลผู้ค้ าประกันเงินกู้ของ ผู้กู้  ขอท าหนังสือค้ าประกันเงินกู้ให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย 

จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานการค้ าประกันเงินกู้ให้กับ...................................................................................................... ผู้กู้ ตามหนังสือสัญญาเงินกู้สามญั
โครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณโ์รคระบาดไวรสั(COVID-19) ที ่สปค64/…..……………....ลงวันท่ี................................................  

 

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

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

11.      

12.      
 

2. ข้าพเจ้า ฯ ยินยอมค้ าประกันให้แก่ผู้กู้อย่างไม่มีจ ากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกู้รายนี้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่ต่อสหกรณ์  ฯ    
และยอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติของสหกรณ์ ฯ ทุกกรณี  ในกรณีข้าพเจ้า ฯ จะลาออกจากสหกรณ์ ฯ หรือย้ายจะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ ฯ ทราบ 

     3.  ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องเกี่ยวกับการช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้  
ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว  ข้าพเจ้ายอมค้ าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณ์ฯ ยอมผ่อนผันเวลาส่งเงินงวด
ช าระหนี้ให้แก่ผู้กู้  ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย  ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงร่วมลงนามในบันทึกการผ่อน
เวลาดังกล่าวด้วยทุกครั้ง 

     4. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดช าระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กู้มีดอกเบี้ยค้างช าระ และสหกรณ์ฯบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ โดยชอบด้วย
กฎหมายแล้ว  ข้าพเจ้ายังคงเพิกเฉยไม่ช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์ฯ  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯน าดอกเบี้ยค้างช าระไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญา
แห่งเงินกู้นี้ 

5.  ข้าพเจ้า ฯ ยอมรับข้อผูกพันว่าการพ้นจากสมาชิกภาพการจัดการหนี้ของผู้กู้ยังไม่เสร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด  ๆ ย่อมไม่เป็นเหตุให้หลุดพ้น
จากการค้ าประกันรายนี้ เว้นแต่ผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ าประกันรายอื่นมาแทน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ฯ แล้ว 

6.  ข้าพเจ้า ฯ ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญหรือบ าเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักช าระหนี้ทางราชการแล้ว 
(ถ้ามี) ส่งให้สหกรณ์ ฯ เป็นอันดับแรกหากเกิดกรณีตามข้อ 3 แห่งหนังสือสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ 

 
 
 

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

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

 

หนังสือสัญญากู้ที ่สปค64/……………….. 

วันที่…………………………………………………….. 
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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………..………เดือน มีภูมิล าเนาอยู่ที่บ้านเลขท่ี……………………หมู่ที…่.…….……
บ้าน………………….……….………..ถนน…………….........……………ต าบล…………..…….……………..อ าเภอ…………..……………………………..
จังหวัด…………..……..………..ได้น าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จ ากัด  มาจ าน าไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  
จ ากัด  โดยประสงค์ให้จ าน าเงินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนหุ้นมาเป็นประกันเงินกู้ประเภทสามัญที่ข้าพเจ้าได้กู้ไปจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด เมื่อวันที่…………….…….……………………….…ตามหนังสือสัญญากูเ้งินสามัญโครงการรวมหนี้เพ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส(COVID-19)  เลขที ่สปค64/.………………......……จ านวนเงิน………………………….…….……บาท 
(.………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….…….……) 
 2.  ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลค่าหุ้นที่เพ่ิมขึ้นภายหลังจากวันที่ท าหนังสือสัญญาจ าน าฉบับนี้ ถือเป็นจ านวนรวมกับมูลค่าหุ้น 
ทีจ่ าน าไว้ตามข้อ 1 แห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย 
 3.  ข้าพเจ้ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด  หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่จ าน าไว้กับสหกรณ์ฯตามข้อ 1 และ
ข้อ 2 แห่งหนังสือสัญญาจ าน าหุ้นฉบับนี้ไว้เป็นประกันตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น  ช าระหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่   
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด ได้ทันทีโดยไม่ต้องน าทรัพย์ที่จ าน านี้ออกขายทอดตลาด  ทั้งให้ถือว่าการจ าน าเป็นการ
บอกกล่าวการจ าน าหุ้นตามจ านวน และมูลค่าทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด 
 

ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนข้อสัญญาในการจ าน าครั้งนี้ เมื่อหนี้ที่ระบุไว้เป็นประกันยังมิได้ช าระแก่สหกรณ์ฯให้เสร็จสิ้น 
 
                                                                  
                                                                   (ลงชื่อ)………………………..…………………………ผู้จ าน า (สมาชิกผู้กู้) 
                                                                            (……………………………….……….…………) 
 

                                                                    (ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผู้รับจ าน า (ผู้แทนสหกรณ์) 
                                                                            (.……………………….………………..………) 
 
                                                                    (ลงชื่อ)…………………….…………………..………พยาน 
                                                                            (.…………………….………………….………) 
 
                                                                     (ลงชื่อ)………………………………………………พยาน 
                                                                            (.……………………………………..…………) 

 

 

หนังสือสัญญากู้ที ่สปค64/……………….. 

วันที่…………………………………………………….. 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญจากทางราชการ หรือหนว่ยงาน  

(ส าหรับผู้กู)้ 
 

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

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

ข้าพเจ้า (ผู้กู้)......................................................................... .............................................ต าแหน่ง............................................
สังกัด.................................................................ต าบล……….……....…….….......อ าเภอ.....................................จังหวัดเลย  ได้รับเงินเดือน  
เดือนละ......................................บาท และมีเงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ...........................................บาท  เลขที่บัตรประจ าตัว
ประชาชน........................................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ....................ปี................เดือน (นับจาก
วันที่ ยื่ นขอกู้ )  ได้ขอกู้ เ งิ นจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เลย จ ากัด    โดยยินยอมให้หน่ วยงานต้นสั งกัด หรือ ธนาคาร
................................................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อ
ช าระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น   ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้  และค่าเสียหาย
ตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจ านวน ทั้งนี้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน 
ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)..........................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อ่ืนใด  จากทาง
ราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่  เพื่อช าระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น 

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

อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม เงินอื่ นใดใน
ลักษณะเดียวกัน และ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบ ยินยอมปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็นส าคัญ 

 
ลายมือชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้ 

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

ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 
     ขอรับรองว่าจะด าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   
ตลอดไปจนกว่าจะช าระหนี้เสรจ็สิ้น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  
 
                                   1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงนิหน่วยงานต้นสังกัด 
                                                 (.………..…………………..…………..……) 

 
 

                                   2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสงักัด 
                                                  (…..……...……………..……….………..…) 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด  เงินบ าเหน็จ บ านาญ จากทางราชการ หรือหน่วยงาน 
(ส าหรับผู้ค้ าประกัน) 

 ที่ท างาน………….………..……………………………… 
  วันท่ี………….…………………….................………… 

เรียน หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกดั................................................................................................. 

ข้าพเจ้าผู้มรีายชื่อดังต่อไปนี้  
 

ที ่ ช่ือ/นามสกลุ เลขสมาชิก สังกัดหน่วย ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      

 

เป็นผู้ค้ าประกันเงินกู้ ของ..............................................................................ต าแหน่ง.…..…….....................สังกัด.................................................. 
ต าบล…..………………….………..….อ าเภอ.........................................จังหวัดเลย  ซ่ึงขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ ากัด   โดยยินยอมให้หน่วยงานต้น
สังกัด หรือ ธนาคาร.......................หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธไิด้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ขา้พเจ้าสังกัด  เพื่อช าระหน้ีตามสัญญากู้
เงินตลอดไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จสิ้น  ไม่ว่าจะเป็นหน้ีเงินต้น  ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหน้ี และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงนิได้   จนเต็ม
จ านวน ทั้งน้ี โดยไม่จ าต้องบอกกล่าวใหข้้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้ายา้ยหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ 
ธนาคาร(แห่งใหม่)....................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ขา้พเจ้ามีสทิธไิด้รับจากหน่วยงานทีข่้าพเจ้าสังกัดใหม่   เพื่อช าระ
หน้ีดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกวา่จะช าระหน้ีเสร็จสิ้น 

กรณีข้าพเจ้า ลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มอี านาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบ าเหน็จ  บ านาญ และหรือเงิน
ได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ขา้พเจ้ามีสิทธิได้รับ   เพื่อช าระหน้ีดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะช าระหน้ีเสร็จสิ้น 

อน่ึง การยินยอมให้หักเงินเดือน บ าเหน็จ บ านาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น  เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จบ านาญ เงินประจ าต าแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ   ว่าด้วยการหักเงินเดือน บ าเหน็จบ านาญ ข้าราชการเพื่อช าระหน้ีเงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ  ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้รับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไข ทุกประการ  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

ค ารับรองในการหักเงินเดือน  หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน 
     ขอรับรองว่าจะด าเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อช าระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครเูลย จ ากดั   ตลอดไป
จนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จสิ้น ใหเ้ปน็ไปตามพระราชบัญญตัิสหกรณ ์
 

                                         1.  ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด 
                                                       (.………..…………………..…………..……) 
 

                                         2.  ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสงักัด 
                                                        (…..……...……………..……….………..…) 
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เอกสารประกอบค าขอกูโ้ครงการเงินกู ้

 

สามัญโครงการรวมหนี้เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในสถานการณ์โรคระบาดไวรัส(COVID-19) 
 

ผู้กู้สัญญานี้จะต้องท าประกนัสินเชือ่กับบริษัท .............................ทุนประกัน 30% ของวงเงนิกู ้ ดังนั้นกรุณาน าเอกสาร
มาให้ครบถว้น และมาสง่ค าขอกูด้้วยตนเองเพื่อกรอกขอ้มูลใบค าขอท าประกันสนิเชื่อ 

1.   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้กู ้
      1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้กู้ และคู่สมรส จ านวน 2 ชุด 
    1.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้กู ้และคู่สมรส จ านวน 2 ชุด 
 1.3 ส าเนาใบส าคัญสมรส/หย่า/หรือ มรณะบัตร (ถ้ามี) / ส าเนาหนงัสือส าคญัการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (ถ้ามี) 

      1.4 บัญชรีายละเอียดเงินเดือนทีแ่สดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง  3 เดอืน ของผู้กู ้ 
 1.4.1 สมาชกิสังกดั สพป. / สพม.  ลงนามรบัรองเอกสารโดยเจา้หนา้ทีก่ารเงนิหนว่ยงานตน้สงักดั  กรณรีับรองด้วย    
        ตนเอง สามารถพิมพผ์่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลนข์องต้นสงักดั 
 1.4.2 สมาชกิหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากขอ้ 1.4.1 ใหห้ัวหนา้ฝ่ายการเงนิหนว่ยงานตน้สังกดั 

   ลงนามเอกสาร  ***พร้อมรายการรับโอนเงนิเดือนยอ้นหลงั  3  เดือน Statement (สเตทเมน้ท์) 
 1.4.3 สมาชกิสงักดัองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อ านวยการกองคลัง รบัรองเทา่น้ัน 

                  ***พร้อมรายการรบัโอนเงนิเดือนย้อนหลัง  3  เดือน Statement (สเตทเม้นท์) 
      1.5 ส าเนาบัตรประจ าตัว และ ส าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รบัผลประโยชน์ 
      1.6 บันทกึข้อความ เขยีนแนบเพิ่มเติมพร้อมค าขอกู้ (ระบุเหตุผลความจ าเป็นในการขอกูเ้งิน) 
      1.7 ส าหรบัสมาชิกสงักดัองคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ เพ่ิมหนงัสือรับรองการหักเงนิตามสญัญาเงนิกูค้รัง้นี ้ต้องรับรองโดย   
            ผู้อ านวยการกองคลงั และ ปลดัเทศบาล/ปลดัอบต. และสมาชิกสงักดัหนว่ยองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ อายุ 40 ปีขึน้ไป  
  ให้แนบทะเบียนประวัตกิารรบัราชการ (กพ.7) 
       1.8 หนังสือยินยอมให้ บมจ.ธนาคารกรุงไทย หกัเงินเพ่ือช าระหน้ีสหกรณอ์อมทรัพย์ครูเลย จ ากดั  

 

2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผูค้้ าประกัน 
   2.1  ส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการหรือบตัรประจ าตัวประชาชน ผู้ค้ า จ านวน 1 ชุด  

       2.2  ส าเนาทะเบียนบา้นผู้ค้ า จ านวน 1 ชดุ  
   2.3  ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้ค้ า (ถ้ามี)    
**เอกสารทุกฉบับอ่านออกชัดเจน ห้ามขูดขีดฆ่าและไม่ใช้น้ ายาลบค าผิด    ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 
**เจ้าของเอกสารลงนามส าเนาถูกต้องเรียบร้อยด้วยปากกาสีน าเงินเท่านั้น 


