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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน  

        
        สถานที่...………………………..………………………..…… 

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

ข้อ  1  ข้าพเจ้า…………………………………………………….………. อายุ……….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……………..…
สถานภาพการสมรส……………….เลขประจำตัวประชาชน        -                    -                        -          - 
อยู่บ้านเลขท่ี............หมู่ที่.......ถนน......................ตำบล................. .......อำเภอ...........................จังหวัด........................... 
รหัสไปรษณีย์..........................หรือตามท่ีข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง  รับราชการ/งานประจำ  
ตำแหน่ง………………………………สังกัด/โรงเรียน…………………………..…………..อำเภอ………...…..…….จังหวัด….………………
โทรศัพท…์………….……………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง……………..……บาท เป็นสมาชิกติต่อกันมาแล้ว……..ปี……….เดอืน  
มีค่าหุ้นในสหกรณ์รวม…………..หุ้น เป็นเงิน…………………….…………บาท หากได้รับอนุมัติให้กู้ข้าพเจ้ายินยอมให้
สหกรณ์หักเงินกูเ้พ่ือซื้อหุ้นจำนวน…………หุ้น  เป็นเงินจำนวน…………….………………………………………………………...บาท  
 ข้อ  2  ข้าพเจ้าขอกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉินของสหกรณ์  จำนวน………………………………………………………..……บาท  
(……………………………………………………………………………) เพ่ือนำไปใช้ในการ…………………………………………………………   
 ข้อ  3  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้  ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้งวดละ……………………..……..บาท พร้อมดอกเบี้ย
ต่างหากในอัตราร้อยละ…….ต่อปี ของต้นเงินคงเหลือจำนวน……..งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง…………………………บาท  
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดสิ้นเดือน……………………………….………เป็นตน้ไป 
  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดส่งภายในวันจ่าย
เงินเดือนหรือวันจ่ายเงินบำนาญของแต่ละเดือนแล้วแต่กรณี และยินยอมให้สหกรณ์ปรับเพ่ิมหรือลดดอกเบี้ยได้      
ตามประกาศของสหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี       
 ข้อ  4  เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็คหรือโอนเข้าบัญชีหรือเงินสดให้ถือว่าข้าพเจ้า
ได้รับเงินกู้จำนวนดังกล่าวครบถ้วนแล้ว  และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 
 ข้อ  5  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินในครั้งนี้แล้วและ      
ให้   ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดระเบียบและข้อสัญญาให้ถือว่าผิดสัญญาและเงินกู้          
ถึงกำหนดชำระคืนทันทีโดยไม่ต้องคำนึงถึงระยะเวลาในสัญญากู้เงินนี้        
 ข้อ  6  ข้าพเจ้าขอใช้ค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ในขณะที่ทำสัญญากู้เงินนี้  และที่จะมีต่อไป           
ในวันข้างหน้า เป็นหลักประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้  จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้
ครบถ้วนถ้าหากข้าพเจ้าผิดสัญญา ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิจัดการและถอนเงินค่าหุ้นเพ่ือมาชำระหนี้
เงินกู้และดอกเบี้ยจนเสร็จสิ้นครบถ้วน    
 ข้อ  7  ในกรณีที่ผู้กู้กู้เงินสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์  ผู้กู้ตกลงจัดหา       
ผู้ค้ำประกันและทำสัญญาค้ำการชำระหนี้เงินกู้คืน  
          ข้อ  8  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงกำหนดจ่ายชำระหนี้หรือ     
ภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป    

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

หนังสือกู้ที…่…………………… 
วันท่ี………………………………. 

สำหรับเจา้หน้าที่กรอก 
อายกุารเป็นสมาชิก…….………..….เดือน 
เงินค่าหุ้นปัจจุบัน…..……………...….บาท 
ซ้ือหุ้นเพิ่ม……….………........….…….บาท 
หนี้สามัญ/พิเศษ….………..….………บาท 
เงินกู้ ฉ.คงเหลือ….………..….………บาท 
เงินเดือนเหลือหลังหกั ณ  ที่จา่ยร้อยละ……...…
ความเห็นเจ้าหน้าที่                          

ควรอนมุัติ            ไม่ควรอนมุัติ 
เนื่องจาก…..…………………….……………… 
        ………………….….เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ    

                           

เอกสารประกอบการกู ้
สำเนาบัตรประจำตวั, สำเนาทะเบียน
บ้าน และ สลิปเงินเดือน 3 เดือน
ย้อนหลัง สำเนาถูกต้อง ลงลายมือ
ชื่อด้วยปากกาสีน้ำเงิน เทา่น้ัน) 
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โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน  การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้กู้จะไม่ถอนคืน 
เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม    
 ข้อ  9  หากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ว่ากรณีใด ๆ  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา   
หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน  เงินบำเหน็จบำนาญ  หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการพึงจ่ายให้ 
ข้าพเจ้า หรือให้สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น  เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้า เพ่ือนำมาหักชำระหนี้ 
ที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกคำยินยอมนี้จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 
 ข้อ  10  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ      
โดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้  ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ยังคงมีภูมิลำเนาอยู่ตามท่ีได้ระบุในสัญญานี้ทุกประการ   

ข้อ 11 ในการทวงถามให้ชำระหนี้นั้น นอกจากทวงถามข้าพเจ้าได้แล้ว ให้สหกรณ์ทวงถามจาก   คู่สมรส       
 บิดา-มารดา  บุตร  ได ้ (ชื่อ – นามสกุล)..................................................................................และให้ส่งหนังสือ     
บอกกล่าวการชำระหนี้ไปที่  บ้านเลขท่ี....................หมู่ที่.......ถนน....................................ตำบล....................................
อำเภอ...................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย์..................... โทรศัพท…์…………….……………… 
 สัญญาฉบับนี้ได้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกันทุกประการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความของ
สัญญานี้ดีโดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน 

 (ลงชื่อ)………………………………………………………………………ผู้กู ้
     (…………………………………..……………….………………..) 

 

(ลงชื่อ)……………………………………………พยาน (ลงชื่อ)…………………………………………….พยาน 
                  (…………………………………………..)                         (…………………………………………..) 
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน................................               เจ้าหน้าที่สหกรณผ์ู้ตรวจสอบ 
 
 

ความเหน็ผู้บังคับบัญชาของผู้กู ้
 ควรให้กู้        ไม่ควรให้กู้ 
 

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

ความเห็นผู้จัดการ /รองผู้จัดการ 
 ควรอนุมัติ        ไม่ควรอนุมัต ิ

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

     ………/…………………/…………… 
 

 

ความเห็นประธานกรรมการ 
 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 

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

   ………/…………………/…………… 

 

การรับเงินกู้ 
ข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแล้ว 

จำนวน………………………………….………………..………บาท 
 

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

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

                                                                                                              
 สถานที่………………………………….……..................... 

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

  ข้าพเจ้า…………………………..…………………………………………..…….…...………………....…(ผู้กู้)  อายุ…………….………......ปี  
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  เลขทะเบียน………………………ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขที่…….…….……หมู่
ที่………….…..ซอย…………………….…….ถนน………………………….…ตำบล……………………..………………………….
อำเภอ……………….…………..……………จังหวัด………………….…….…..……...รับราชการหรือทำงานประจำ  
ตำแหน่ง…………………………………….…………….………..……………….สังกัด / โรงเรียน……………………….………………………………
อำเภอ……………………………………....….…จังหวัด……………………….………… 

  มีความประสงค์และยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงาน
อ่ืนใดที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ดำเนินการ  ดังนี้   
  1. ยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงกำหนดจ่ายชำระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้   
หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน  การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้กู้จะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์    
ให้ความยินยอม   
 2. ยินยอมให้หักเงิน ตามข้อ 1 ส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก      
 3. ถ้าหากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใดๆ ให้สหกรณ์ดำเนินการตามหนังสือ
ยินยอมนี้ได้ทุกประการ 

  หนังสือยินยอมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา    
นี้ดีโดยตลอดแล้ว  เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญหน้าพยานและคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

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

 
(ลงชื่อ) ……………………………..…………….………………….พยาน (ลงชื่อ) ……………………………..…………….………………….พยาน 
         (……………………………………….……………………….)   (……………………………………….……………………….) 
  สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน........................................                           เจ้าหน้าทีส่หกรณ์ผู้ตรวจสอบ 

 


