
 

 

 
 
     
        

     สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 
       คำขอกู้และหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน  

      ผ่านเครื่องฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) 
                                               “KTB Coop Online” 

 

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

ข้อ  1  ข้าพเจ้า………………………………………………..……….………. อายุ……..….ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..………..…
สถานภาพสถานภาพการสมรส……………….เลขประจำตัวประชาชน         -                   -                        -          - 
อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่.......ถนน.........................ตำบล........................อำเภอ......................................จังหวัด........................... 
รหัสไปรษณีย์ ..........................หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง   รับราชการ/งานประจำ  
ตำแหน่ ง………………………………สั งกัด /โรงเรียน…………………………..…………..อำเภอ…………..…...…..…….จั งหวัด….………………
โทรศัพท์…………….……………….อัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง……………..……บาท เป็นสมาชิกติต่อกันมาแล้ว……..ปี……….เดือน  มีค่าหุ้น  
ในสหกรณ์รวม…………..หุ้น เป็นเงิน…………………….…………บาท หากได้รับอนุมัติให้กู้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้เพื่อซื้อหุ้น
จำนวน…………หุ้น  เป็นเงินจำนวน…………….………………………………………………………...บาท ขอเสนอคำขอและหนังสือกู้ เงิน      
เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม “KTB Coop Online” ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  2  ข้าพเจ้าขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านเครื่องเอทีเอ็ม  จำนวนไม่เกิน  5  เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน           
จำนวน...............................(.............………………………………….….…….)  เพื่อนำไปใช้ในการ……………….………………………………… 
 ข้อ  3  ในการรับเงินกู้ตามจำนวนเงินในข้อ 2 เมื่อสหกรณ์อนุมัติวงเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้าตกลงจะทำรายการด้วยบัตร
เอทีเอ็มผ่านระบบเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ (เครื่องเอทีเอ็ม) ของธนาคาร  กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  โดยมีจำนวนเงินที่ขอ
โอนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า แต่ไม่เกินจำนวนเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติตามข้อ  2  และข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าการที่ข้าพเจ้าถอน
เงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มจากบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ฯ ในวันใดให้ถือเป็นหลักฐานว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้เรียบร้อยแล้วในวันนั้น
 ข้อ  4  ข้าพเจ้าตกลงว่าจะชำระคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน  จำนวน..................งวดๆ ละ ...............................บาท 
พร้อมดอกเบี้ยต่างหากในอัตราร้อยละ.............ต่อปี  เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง................................บาท นับแต่ที่ข้าพเจ้าถอนเงินฝาก
จากบัญชีของสหกรณ์ผ่านเครื่องฝาก – ถอนเงินอัตโนมัติ 
      ข้อ  5  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย)  แต่ละงวดถึงกำหนดชำระภายในวันจ่าย
เงินเดือนหรือ  เงินบำนาญของแต่ละเดือน หากผิดนัดงวดใดงวดหนึ่ง  และยินยอมให้สหกรณ์ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยได้ตามมติ
หรือระเบียบของสหกรณ์แต่ไม่เกินร้อยละ 19 ต่อปี  โดยมิต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด   
 ข้อ  6  ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ประกาศ และเงื่อนไขการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินผ่านเครื่อง
เอทีเอ็ม  ตลอดจนข้อตกลงการใช้บริการทางการเงินที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญากู้ฉบับนี้แล้ว ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินใน ครั้งนี้  
ข้าพเจ้ายินยอมรับปฏิบัติตามและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้  มีผลผูกพันข้าพเจ้าโดยสมบูรณ์ทุกประการ      
 ข้อ  7  ข้าพเจ้าขอใช้ค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ในขณะที่ทำสัญญากู้เงินนี้   และที่จะมีต่อไปในวันข้างหน้าเป็น
หลักประกันการชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้  จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้ครบถ้วนถ้าหากข้าพเจ้า ผิดสัญญา  
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิจัดการและถอนเงินค่าหุ้นเพื่อมาชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยจนเสร็จสิ้นครบถ้วน    
 ข้อ  8  ในกรณีที่ผู้กู้กู้เงินสหกรณ์มากกว่าร้อยละเก้าสิบของจำนวนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์  ผู้กู้ตกลงจัดหาผู้ค้ำประกันและ
ทำสัญญาค้ำการชำระหนี้เงินกู้คืน  
           ข้อ  9  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใด       
ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงกำหนดจ่ายชำระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ให้แก่

                           

ลำดับทีรั่บ………………………………… 
วันที…่…………………………………....... 

หนังสือสัญญากู้ที่……………… 
วันที…่………………………………
…. สำหรับเจ้าหน้าท่ีกรอก 

อายุการเป็นสมาชิก………..…..….เดือน 
เงินค่าหุ้นปัจจุบัน…..……….……….บาท 
ซื้อหุ้นเพ่ิม……….………………........บาท 
หนีส้ามญั/พิเศษ….……….……..….บาท 
เงินกู้ ฉ.คงเหลือ….………………..…บาท 
เงินเดือนเหลือหลังหกั ณ  ที่จา่ยร้อยละ…… 
ความเห็นเจ้าหน้าที ่                         

  ควรอนุมัติ       ไม่ควรอนมุัติ 
เนื่องจาก…..………………………………...       
  ………………………...เจา้หน้าท่ีผูต้รวจ    
 

เอกสารประกอบการกู ้
สำเนาบัตรประจำตัว, สำเนา
ทะเบียนบ้าน และ สลิปเงินเดือน 
3 เดือนย้อนหลัง/หน้าบุ๊คแบงค์ 
(สำเนาถูกต้องลงลายมือชื่อด้วย
ปากกาสีน้ำเงิน เท่านั้น) 
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สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงินดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่
สหกรณ์โดยพลัน  การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้กู้จะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม    
 ข้อ  10  หากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ
เจ้าหน้าที่   ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนหักเงินได้รายเดือน  เงินบำเหน็จบำนาญ  หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการพึงจ่ายให้ข้าพเจ้า หรือให้
สหกรณ์หักเงินค่าหุ้น  เงินฝากหรือเงินอ่ืนใดที่สหกรณ์พึงจ่ายให้ข้าพเจ้า เพื่อนำมาหักชำระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้า
จะไม่ยกเลิกคำยินยอมนี้จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น 
 ข้อ  11  หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่แจ้งไว้ในหนังสือนี้  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที          
ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดำเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลำเนาอยู่
ตามที่ได้ระบุในสัญญานี้  ทุกประการ  

ข้อ 12  ในการทวงถามให้ชำระหนี้นั้น นอกจากทวงถามข้าพเจ้าได้แล้ว ให้สหกรณ์ทวงถามจาก     คู่สมรส           
 บิดา-มารดา  บุตร  ได้  (ชื่อ – นามสกุล).......................................................................................... และให้ส่งหนังสือ     
บอกกล่าวการชำระหนี้ไปที่  บ้านเลขที่....................หมู่ที่.......ถนน....................................ตำบล.....................................................     
อำเภอ.....................................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์............................................
โทรศัพท์…………….………………..…………………………………. 
  ข้อ  13  เมื่อหนังสือสัญญากู้เงินฉบับนี้ครบกำหนด หากสหกรณ์ฯ หรือข้าพเจ้ามิได้บอกเลิกสัญญา ให้ถือว่าหนังสือ
สัญญากู้เงินฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตลอดไป โดยมีเงื่อนไขคงเดิมทุกประการจนกว่าจะครบกำหนด หรือมีการเปลี่ยนแปลงหนังสือ
สัญญากู้เงินฉบับใหม่   
  สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้
โดยตลอดแล้ว เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญหน้าพยาน  และคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ  
                                           

(ลงชื่อ)……………………………………………………….………ผู้กู ้
                                                    (…………………………………………………….………..) 
(ลงชื่อ)………………..……………….…………..………….……พยาน               (ลงชื่อ)………………..……………….…………..………….……พยาน      
           (…………………………………...…………..……..)                                 (…………………………………...…………..……..)    
สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน.....................................                         เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ตรวจสอบ 
 
 

 

ความเห็นผู้บังคับบัญชาของผู้กู ้
  ควรให้กู้        ไม่ควรใหกู้้ 
 

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

หมายเหตุ สำหรับสมาชิกท่ีเป็นข้าราชการบำนาญให้กรรมการ
ดำเนินการเป็นผูล้งความเห็นแทน 

ความเห็นผู้จัดการ /รองผู้จัดการ 
 ควรอนุมัติ        ไม่ควรอนุมัต ิ

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

          …………… /……....…/…………… 

ความเห็นประธานกรรมการ 
 อนุมัติ        ไม่อนุมัติ 

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

                     …………… /……....…/…………… 

 

การรับเงินกู้ 
ข้าพเจ้าไดร้ับเงินกู้ไวเ้ป็นการถูกตอ้งแล้ว 

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

        …………… /……....…/…………… 
 

บัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่ใช้ผ่านเครื่องฝาก–ถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) “KTB Coop Online” 
ธนาคารกรุงไทย สาขา..................................................................................................................................................................... 
ช่ือบัญชี.....................................................เลขท่ีบัญชี.............................................................ประเภทเงนิฝาก............................... 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด 

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

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

  ข้าพเจ้า…………………………..…………………………………………..…….…...………………....…(ผู้กู้)  อายุ…………......ปี  เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด  เลขทะเบียน……………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่…….……………….……หมู่ที่………….…..
ซอย…………………….…….ถนน………………………….…ตำบล……………………..………………………….อำเภอ……………….…………..……………
จังหวัด………………….…….…..……...รับราชการหรือทำงานประจำ  ตำแหน่ง…………………………………….…………….………..……………….
สังกัด / โรงเรียน……………………….………………………………อำเภอ……………………………………....….…จังหวัด……………………….………… 

  มีความประสงค์และยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาในหนว่ยงานของรัฐ หรือนายจ้างในสถานประกอบการ หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่
ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่อยู่ดำเนินการ  ดังนี้   
  1. ยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอ่ืนใด ที่ถึงกำหนดจ่ายชำระหนี้หรือภาระผูกพันอ่ืนที่มีต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ให้แก่สหกรณ์ตามจำนวนที่สหกรณ์แจ้งไป จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป โดยให้หักเงิน
ดังกล่าวและส่งเงินที่หักไว้นั้นให้แก่สหกรณ์โดยพลัน  การแสดงเจตนายินยอมดังกล่าวผู้กู้จะไม่ถอนคืน เว้นแต่สหกรณ์ให้ความ
ยินยอม   
 2. ยินยอมให้หักเงิน ตามข้อ 1 ส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ก่อนเป็นอันดับแรก      
 3. ถ้าหากข้าพเจ้าออกจากราชการหรือพ้นจากสมาชิกภาพไม่ว่ากรณีใดๆ ให้สหกรณ์ดำเนินการตามหนังสือยินยอม
นี้ได้ทุกประการ 

  หนังสือยินยอมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้ดี
โดยตลอดแล้ว  เพื่อเป็นหลักฐานจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญหน้าพยานและคู่สัญญาเก็บรักษาไว้ฝ่ายละฉบับ 
 

(ลงชื่อ)……………………………..……………………………….ผู้ให้คำยนิยอม (ผู้กู้) 
             (……………………………………….……………………….) 
 
(ลงชื่อ) ……………………………..…………….………………….พยาน (ลงชื่อ) ……………………………..…………….………………….พยาน 
         (……………………………………….……………………….)   (……………………………………….……………………….) 
   สมาชิกสหกรณ์เลขทะเบียน.....................................                           เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ตรวจสอบ 

 


