
  

 

 
 

  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 

คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
(กรณีพิเศษ) 

       ผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน 
           

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

 
 

 

  ข้อ  1  ข้าพเจ้า………………………………………………………….………. อายุ….……….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่………..….........………..
สถานภาพการสมรส……………….เลขประจำตัวประชาชน        -                     -                          -           -  
อยู่บ้านเลขที่..............หมู่ที่..........ถนน...................................ตำบล..........................อำเภอ..............................จังหวัด........................... 
รหัสไปรษณีย์..........................หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจง้เปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง  รับราชการ/งานประจำ  
ตำแหน่ง………………………………สังกัด/โรงเรียน………………………....…………..อำเภอ………............…..…….จังหวัด….…………….........………
โทรศัพท์…………….……………………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง……..…………..……บาท เป็นสมาชิกตติ่อกันมาแล้ว……......ป…ี…......….เดือน       
มีค่าหุ้นในสหกรณ์รวม……….......…..หุ้น เป็นเงิน……………………..……….…………บาท หากได้รบัอนุมัติให้กู้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หัก
เงินกู้เพื่อซื้อหุ้นจำนวน…….............……หุ้น  เป็นเงินจำนวน…………….………………………………………………………...บาท  
 ข้อ  2  ข้าพเจ้าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (กรณพีิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน) ของสหกรณ์  
จำนวน………………….……บาท (……………………………………………………….) เพื่อนำไปใช้ในการ………………………………………………………
 ข้อ  3  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็คหรือโอนเข้าบัญชีหรือเงินสดให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รบัเงินกู้จำนวน
ดังกล่าวครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นสว่นหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ  4  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบยีบของสหกรณ์ ทีเ่ก่ียวข้องกับการกู้เงินในครั้งนี้แล้วและให้ถือว่าเป็นสว่นหนึ่ง
ของสัญญานี้ หากข้าพเจา้ปฏบิตัิผิดตามประกาศของสหกรณ์และข้อสัญญาให้ถือว่าผิดสญัญาและเงินกู้ถึงกำหนด ชำระคนืทนัทีโดย 
ไม่ต้องคำนงึถึงระยะเวลาในสญัญากู้เงินนี้  
 ข้อ  5  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู ้ขา้พเจ้าสัญญาวา่จะสง่ชำระเงินตน้เป็นงวดรายเดือนๆ ละไม่น้อยกว่า 500 บาท                              
พร้อมดอกเบี้ยร้อยละตามประกาศของสหกรณ์ฯ เรื่องกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิก และส่งชำระเงนิกู้ทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 
 ข้อ  6  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหนว่ยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าปฏิบตัิหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงกำหนดจ่ายชำระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่
สหกรณ์ตามจำนวนทีส่หกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพนันั้นจะระงบัสิน้ไป โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไวน้ั้นให้แก่
สหกรณ์โดยพลัน การแสดงเจตนายนิยอมดังกล่าวผู้กู้จะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม    
    ข้อ  7  หากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพไมว่่ากรณีใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน เงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการพึงจา่ยให้ข้าพเจ้าหรือให้สหกรณ์หักเงินค่า
หุ้น เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้า เพื่อนำมาหักชำระหนี้ที่ข้าพเจ้ามตี่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกคำ
ยินยอมนี้จนกวา่จะชำระหนี้เสร็จสิ้น 
 
 

หนังสือกู้ที…่…………...............………… 
วันท่ี………................………………………. 
เอกสารประกอบการกู ้
สำเนาบัตรประจำตวั, สำเนาทะเบียนบา้น, 
สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง, หน้าบุค๊
แบงค์ (สำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อด้วย
ปากกาสีน้ำเงิน เทา่น้ัน) 

ลำดับที่รับ……………………..……… 
วันท่ี……………………………..………. 
สำหรับเจา้หน้าที่กรอก 

อายกุารเป็นสมาชิก…….………..….เดือน 

เงินค่าหุ้นปัจจุบัน…..…………….….บาท 

ซ้ือหุ้นเพิ่ม……….………........….…….บาท 

หนี้สามัญ/พิเศษ….………..….………บาท 

เงินกู้ ฉ.คงเหลือ….………..….………บาท 

เงินเดือนเหลือหลังหกั ณ  ที่จา่ยร้อยละ……...…

ความเห็นเจ้าหน้าที่                          

ควรอนมุัติ            ไม่ควรอนมุัติ 

เนื่องจาก…..…………………….……………… 

        ………………….….เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ    
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 ข้อ  8  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยูจ่ากที่แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเปน็หนังสือโดยทันที                
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจง้ให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดำเนินคดีเกีย่วกับหนี้สินตามสญัญานี้  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมลิำเนาอยู่   
ตามที่ได้ระบุในสัญญานี้  ทุกประการ   
 ข้อ  9  ในการทวงถามให้ชำระหนี้นั้น นอกจากทวงถามข้าพเจ้าได้แล้ว ให้สหกรณ์ทวงถามจาก   คู่สมรส                 
 บิดา-มารดา  บุตร  ได้  (ชื่อ – นามสกุล)...................................................................................................................................
และให้ส่งหนังสือ  บอกกล่าวการชำระหนี้ไปที่  บ้านเลขที่...........................หมู่ที่...............ซอย.............................................................
ถนน.....................................ตำบล................................... อำเภอ.............................................จังหวัด.................................................... 
รหัสไปรษณีย์................................................................................ โทรศัพท์…………….………………..…………………………………………… 
  ข้อ  10  เมื่อหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ครบกำหนด หากสหกรณ์ฯ หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญาให้ถือว่าหนังสือสัญญากู้
เงินฉบับนี้มีผลบังคบัใช้ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบกำหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือสัญญากู้เงนิ
ฉบับใหม่ และข้าพเจ้าไดบ้ันทึกยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินตามข้อ 10 วรรคสองแห่งระเบียบว่าด้วยเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกรณีพิเศษ
ผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน เพื่อชำระหนี้ที่คงเหลือ 
  สัญญาฉบบันีไ้ด้ทำขึ้นเปน็สองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝา่ยได้อ่านและเข้าใจข้อความของสัญญา         
นี้ดีโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็หลกัฐานต่อหน้าพยาน 
 

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

   สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน...........................                เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ตรวจสอบ 
                  

ความเห็นผู้บังคับบัญชาของผู้กู ้
 ควรให้กู้        ไม่ควรให้กู้ 

            (ลงช่ือ)…………………………..……………….…………  
              (...………………….………...........………………….…) 
      ตำแหน่ง.......................................................................... 
หมายเหตุ สำหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญให้กรรมการ
ดำเนินการเป็นผูล้งความเห็นแทน 

 

ความเห็นผู้จัดการ 

 ควรอนุมัติ        ไม่ควรอนุมัต ิ
 
 

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

…………… /……....…/…………… 

 
 

ความเห็นประธานกรรมการ 

 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 
 

(ลงช่ือ)…………………………………..………   
    ( ……………………………………………)   
           …………… /……....…/…………… 

 

การรับเงินกู้ 
ข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแล้ว  

 

จำนวน…………………………………บาท 
(ลงช่ือ)………………………………………………  
          ……......…/…………………/…………… 

หากข้าพเจ้าได้รับการอนุมัตเิงินกู้แล้ว ให้สหกรณ์ดำเนินการ ดังนี ้
      โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ที่ธนาคารกรุงไทย สาขา.................................................................................. 
ช่ือบัญชี.....................................................เลขท่ีบัญชี................................................ประเภทเงินฝาก................................................ 
   โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ที่สหกรณ์ออมทรัพยค์รสูกลนคร จำกัด  
ช่ือบัญชี.....................................................เลขท่ีบัญชี................................................ประเภทเงินฝาก.................................................  
      จำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชี (สำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก)............................... บาท เมื่อวันที่........................................ 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด       

                                                              

                                                                                 เขียนที่……………………………………………………………......…………...
            วันที่………….…เดือน……………….…………..……………พ.ศ…………………..…………............ 
คำยินยอมของผู้กู้ 
 ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………(ผู้กู้)  อายุ……….....ปี  ปัจจบุันอยู่บ้านเลขที่…………………...……....
หมู่ที่…….…..ซอย……………….……….ถนน………………..……………ตำบล………………………………….อำเภอ………………..........…..……………..…
จังหวัด…………………………..………...…….….รับราชการหรือทำงานประจำ  ตำแหนง่…………………….…………………..….….......…..……………
สังกัด / โรงเรียน…………………………………......…………….……………อำเภอ……………….………..........…….จังหวัด………………..……….………..
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด เลขทะเบยีนที่……….....……...มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานทีข่้าพเจา้
สังกัดอยู่หักเงิน และนำส่งเงนิให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบนั และอนาคต ในกรณีทีผู่้กู้ผิดนัดชำระหนี้ ดังนี ้
 ข้อ  1  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ
จากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้แจ้งให้
ในแต่ละเดือนและส่งชำระหนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ  2  กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบำเหน็จ บำนาญหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่  
ผู้จ่ายเงินส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินจากเงินบำเหน็จ หรือเงินบำนาญ หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับ     
จากทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดตามข้อ 1 ตามจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ได้แจ้งและให้ส่งเงิน
จำนวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนครจำกัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง 
 ข้อ  3  การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หักชำระหนี้          
แก่ทางราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่แล้ว(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สกลนคร จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ  4  หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คำยินยอมนี้   
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่
จะได้รับ คำยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  
 ข้อ  5  ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ     
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอำนาจหักเงินเดือน ค่าจ้ าง หรือเงินบำนาญ หรือเงินบำเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด     
ในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชำระ
หนี้ ชำระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือนและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตาม
คำยินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดำเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าเป็นการเพียงพอแล้ว 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า ได้ตรวจข้อความและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ 
 หนังสือนี้ทำขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ฉบับที่สองเก็บไว้
กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
             (ลงชื่อ)……………….....……………..……….……ให้คำยินยอม  (ผู้กู้) 
                 (………………………..…………………………..) 

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

          สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน................................                         เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ตรวจสอบ 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 

         เขียนที่.................................................. 

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

 

  ข้าพเจ้า.....................................................ผู้กู้  เลขบัตรประชาชน...................................อายุ..............ปี 

ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่....................หมู่ที่..............ถนน......................... ..............ตำบล/แขวง.................................................. 

อำเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์......................โทรศัพท์......................... 

รับราชการหรือทำงานประจำในตำแหน่ง.................................................สังกัด.................................................................  

และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  เลขทะเบียน.......................มีความประสงค์ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ครูสกลนคร จำกัด หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปีบัญชีที่ข้าพเจ้ากู้เงินฉุกเฉินกรณีพิเศษตามโครงการให้เงินกู้เพ่ือ

ฉุกเฉินกรณีพิเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวัน จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด   

  ข้าพเจ้า (ผู้กู้) ขอทำหนังสือให้ความยินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ดังนี้ 

  1.  ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ฯ      

เพ่ือหักชำระหนี้เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉินกรณพิีเศษผลกระทบต่อการดำรงชีพประจำวันทีค่งค้างกับสหกรณ์ฯ  แทนข้าพเจ้า   

ตามจำนวนเงินเท่าที่เป็นจริงนับแต่วันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีบัญชีนั้นๆ 

  2.  หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี้ 

เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 

  หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้อ่านและตรวจสอบข้อความพร้อม 

ถ้อยคำในหนังสือนี้แล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 

 

ลงชื่อ.................................................ผู้ขอกู้/ผู้ให้ความยินยอม 

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

                                     ลงชื่อ....................................................พยาน 

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

                                     ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ตรวจสอบ 

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


