
-  2  - รับที่............................................... 
วันท่ี.........../................./................ 
 

หนังสือกู้ที่...................../............................. 
วันท่ี............./......................../....................  

 
หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอื้ออาทร พ.ศ. 2564 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่  จ ากัด 

     ข้อ 1. ข้าพเจ้า…………………………..……………….......…….....……..อายุ..…….....ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………………..........
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง…………………...…..……………...…สังกัดโรงเรียนหรือหน่วยบริการ………….……….…..………….….…..  
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น เล ข ที่ ………......….....…ห มู่ ที่ ..…..……. ห มู่ บ้ า น ... .. ... .. ... ... .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. ต า บ ล ……………....……..….……
อ าเภอ……...………..…………จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้.................................... 
ได้รับเงินเดือน……………..…..……………….…..…..…บาท และเงินประจ าต าแหน่งหรือวิทยฐานะ....................................................บาท  
ขอเสนอค าขอและท าหนังสือสัญญากู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก สินเชื่อเอ้ืออาทร พ.ศ. 2564 ดังต่อไปนี้  
     ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกูแ้ละได้กู้ยืมเงินสหกรณ์ เป็นจ านวนเงิน……….………….………บาท(….…………………..……..…..………………………)  
และตกลงให้ดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ 5.70 ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์ นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ท าการโอนเงินให้
ตามข้อ 3. จนกว่าจะช าระหนี้กู้ยืมครบถ้วน 
     ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวแล้วขอให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า โดยท าการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ในนามข้าพเจ้าคือ (โปรดระบุ และเขียนเลขบัญชีให้ชัดเจน) 
     บัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี............................................................................................................... 
     บัญชีออมทรัพย์ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด เลขที่บัญชี............................................................................. 
     บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด เลขที่บัญชี......................................................................................... 
     ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งช าระคืน ดังนี้ 
          4.1 ช าระดอกเบี้ยตามอัตรา ข้อ 2. เป็นรายเดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.................................................. 
          4.2 ส าหรับเงินกู้ในส่วนต้นเงินทั้งหมดตกลงช าระเมื่อได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ าปี 2564     ส่วนเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนที่เหลือ (ถ้ามี) ขอให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด ตามข้อ 3. 
       ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันต้น ดังนี้ 
 5.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้าตามจ านวนงวดช าระหนี้ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์  ทั้งนี้ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้         
โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 5.2 ยอมรับผูกพันข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ ที่ เกี่ยวข้องแล้ว และขอถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้                           
 5.3 หากข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้          
ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน 
ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่สังกัด
หรือนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งช าระหนี้          
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
     ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งต่อสหกรณ์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้    
สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินการเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ได้แจ้งให้สหกรณ์ไว้แต่แรกแล้ว 
     ข้อ 7. ในกรณีมีเหตุซึ่งท าให้ข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนไม่ว่าด้วยประการใด ข้าพเจ้าตกลงส่งคืนช าระหนี้ให้
เสร็จสิ้นภายใน 6 งวด นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
 

  ลงชื่อ...........................................................สมาชิกผู้ขอกู ้  ลงชื่อ................................................................. ประธานหน่วยบริการ/  
 

      (...........................................................................)        (.........................................................................) ผู้ประสานงาน 
                                                                                                                                 หน่วยบริการ (พยาน) 
  
 



-  2  - 

 ( ส าหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ ) 
 
 หมายเหตุ  
1 ในรอบปี 2564 ผู้ขอกู้ เคยผิดนดัช าระหนี้ (ช าระข้ามเดือน) เกินกว่า     
   2 ครั้งในปีบัญชี 2564  หรือไม่    
     Oไม่เคย     Oเคยครั้งสุดท้าย......................................................... 
2. ในรอบปี 2564 ผู้ขอกู้ ขาดส่งเงินค่าหุ้น รายเดือนหรือไม่    
     Oไม่เคย     Oเคยครั้งสุดท้าย........................................................... 
 
- ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีฯพิจารณาแล้วเห็นควร อนุมัติ ไมอ่นุมัต ิ
อื่นๆ.................................................................................... 
 

      ลงช่ือ………………………….……..……….….เจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบ  
       (....................................................................)  
  
- ความเห็นของผู้จัดการพิจารณาแล้วเห็นควร อนุมัติ ไม่อนุมัต ิ
อื่นๆ.................................................................................... 
 
       ลงช่ือ……………….………………………..….ผู้จัดการ 
                             ( นายเอนก   ค าจ ารูญ ) 
 
 

 
บันทึกการวินิจฉัย    ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่............./......................./.................. 

               เห็นควร  ไม่อนมุัติ          อนุมัติให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน....................................................บาท 
 

คณะกรรมการด าเนินการ (พิจารณา) 
ในการประชุมคร้ังที่.........../.................... เมื่อวันที่............./......................./..................    
มีมติดังนี้    อนุมัติให้กู้           ไม่อนุมัติให้กู้  

  
                            ลงชื่อ……………….……………..………….ประธานกรรมการ /  

                  

                                      (......................................................)กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย          
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................................................................... 
ได้รับเงินกู้ดังกล่าวแล้วเป็นเงินจ านวน...................................บาท  (...................................................................)  
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ณ วันที่....................................................................... 

 ข้าพเจ้าผู้กู้ขอมอบอ านาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กระท าการแทนโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า(ผู้กู้) 
 บัญชีธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)   เลขที่บัญชี................................................................................................. 
 บัญชีออมทรัพย์ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด เลขที่บัญชี................................................................. 
 บัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด เลขที่บัญชี........................................................................... 
 

            ลงชื่อ...................................................................สมาชิกผู้กู้ /  
 

               (...........................................................................)ผู้รับเงิน 
          จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว................................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน 
 

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

ส าหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ 

1.เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ปี 2563   บาท 

    

  รวมเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน   บาท 

2.ร้อยละ90ของเงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืน   บาท 

  

3.สิทธิการกู้เงินปันผลและเงนิเฉลี่ยคืน   บาท 

    หัก สฌอน.และหรือ สสอค. 
         และหรือ สส.ชสอ. 

  บาท 

    

คงเหลือยอดเงินกู้   บาท 

  "วงเงินอนุมัติให้กู้ได้"   บาท 

หมายเหต ุ:  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

 


