เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน
(ยังไมหมดอายุในวันรับเงินกู จํานวน 1 ฉบับ
2. สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 1 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือน 1 เดือน
4. สําเนาหนาบัญชีธนาคาร จํานวน 1 ฉบับ

เลขที่สญ
ั ญา

ฉฉ62 /.............................

วันที.่ ............................................................

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
หนังสือและสัญญากูเงิน โครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562
รับคําขอกูวันที_่ __________________
ยื่นคํารองวันที่….........…เดือน…………………..….พ.ศ…………..…
1. ขอมูลทั่วไป
ชื่อ– สกุล …….……………………………..…………..………..……………………......…...……เลขที่สมาชิก.………..................................หนวย......................................................
ตําแหนง.............................................................สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)……....…….……………..………………………อําเภอ..........................................จังหวัดเลย
ที่อยูปจจุบันบานเลขที…่ ..……..…..หมูท…ี่ ….......ถนน......…………...………..........….ตําบล………..……….…..…….อําเภอ......................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย…………...........….โทรศัพท มือถือ………….……………..………..ID LINE…………………………….เกิดเมื่อวันที…่ ...…..เดือน………….…..…..…..พ.ศ……............
ปจจุบันอายุ………….....ป.……..…..เดือนและมีอายุครบ 60 ป ใน วันที่ ...................เดือน.........................................พ.ศ. ........................... เมื่อไดรับอนุมัติเงินกู
ใหโอนเงินเขาบัญชีสหกรณ บัญชีเลขที่.........................................................................................
2. รายการขอกูและการรับสภาพหนี้
2.1 ขาพเจาขอกูเงินครั้งนี้จํานวน.....................................................................บาท (.....................................................................................................................)
เหตุผลการขอกูเพื่อ....................................................................................... และขอสงชําระหนี้เปนงวดรายเดือน ตามจํานวนที่สหกรณฯ กําหนด อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 6.5 ตอป โดยสหกรณฯ สงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู โดยมิตอ งแจงใหทราบลวงหนา
2.2 ขาพเจายอมรับเงือ่ นไขที่กาํ หนดไวในขอบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมติของสหกรณที่เกี่ยวของกับเงินกูครั้งนี้ทุกประการ โดยไมมขี อโตแยงใดๆ
2.3 ในหนังสือกูฉบับนี้ ใหถือวาขาพเจาไดแสดงเจตนาตอผูบังคับบัญชา ที่มีอาํ นาจสั่ง จายเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขา พเจามีสทิ ธิไดรับโดยใหรับรูวา
“ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูดังกลาว เพื่อชําระหนี้ที่มอี ยูกับสหกรณฯ จนครบจํานวน โดยไมมีขอ โตแยงใดๆ”
(ลงชือ่ ).............................................................ผูกู
(..............................................................)

3. สถานภาพ (สําหรับเจาหนาที่ลงขอมูล)
3.1 เปนสมาชิก..............................งวด (ไมรวมกรณีโอน)
3.2 ประมาณการ 5% ของทุนเรือนหุน และ 5 % ของดอกเบี้ยสะสม ณ ป 2562 จํานวน..............................................บาท
3.3 ไมมีสิทธิ์กูดว ยเหตุผลดังนี้
เปนสมาชิกไมครบ 12 งวด
ถูกศาลหรือสํานักงานบังคับคดีแจงอายัดสิทธิ์เรียกรองเงินปนผลเงินเฉลี่ยคืน
มีดอกเบี้ยคาง......................................บาท
ผิดนัดชําระหนี้จํานวน...........................................................................................................
หลักประกันบกพรองค้ําประกัน.................................................................................
เกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ ในป 2562
(ลงชื่อ)............................................................เจาหนาที่
อื่น ๆ ..............................................................................................
(.....................................................................)
ความเห็นของผูจัดการหรือรองผูจดั การ
อนุมัติโดยประธาน / รองประธาน
ควรอนุมัติ....................................................................บาท
อนุมัติ.......................................................บาท
ไมควรอนุมัติ ..........................................................
ไมควรอนุมัติ ดวยเหตุผล................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

(ลงชื่อ)......................................................ประธาน / รองประธาน
(.......................................................................)

จายเงินถูกตองแลว
ขาพเจา..................................................................................................................................ผูกู ไดรับเงินกู
จํานวน................................................บาท (..................................................................................................)
(ลงชื่อ).........................................เจาหนาทีก่ ารเงิน
ถูกตองแลว เมื่อวันที่........................................................................
( ลงชื่อ )..........................................................ผูรับเงิน (.............................................................................)
(.................................................................................)
(ลงชื่อ).......................................ผูจัดการ/รองผูจัดการ (ลงชื่อ)........................................เลขานุการ (ลงชื่อ)........................................ประธาน / รองประธาน
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
หนังสือแสดงการยินยอมและมอบอํานาจ
ใหหักเงินไดหรือเงินอื่นใด ประจําป 2562
ทําที่.....................................................................
วันที่......................เดือน............................พ.ศ.........................
ดวยขาพเจา...........................................................................................................สมาชิก เลขที่.............................................................
สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…………………………………………………..……..……………………อําเภอ...........................................................จังหวัดเลยที่อยู
ปจจุบันบานเลขที่………………….…..หมูที่…………..…....ถนน......………………..…….......….ตําบล………………….……..…….อําเภอ.......................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย… ………...........................….เบอรโทรศัพท………..…………………………………………..…….......
ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูมอบอํานาจ” มอบอํานาจให “สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด” ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “ผูรับมอบอํานาจ” เปนผูมีอํานาจหักเงิน
ไดหรือเงินอื่นใด ประจําป 2562 เพื่อชําระหนี้เงินกู โครงการเงินกูฉกุ เฉินกรณีพเิ ศษ พ.ศ. 2562 ที่มีกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตามหนังสือ
และสัญญากูที่ ฉฉ62 / ...............................ลงวันที่.......................................................... จํานวนเงินกูต ามหนังสือกูร วมทั้งตนเงินพรอมดอกเบี้ย อัตรา
ดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกูของสหกรณฯ ผูกําหนดถือใชตลอดจนดําเนินการอันเกี่ยวกับการรับเงินไดหรือเงินอื่นใด แทน “ผูมอบอํานาจ”
จนเสร็จการ “ผูมอบอํานาจ” ขอรับผิดชอบในกิจการใด ๆ ที่ “ผูรับมอบอํานาจ” ไดกระทําไปอันเกี่ยวกับกิจการที่ไดรับมอบหมายทุกประการ
“ผูมอบอํานาจ” และ“ผูรับมอบอํานาจ” ไดอานและเขาใจถูกตองตรงกันจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ลงชื่อ)..............................................ผูมอบอํานาจ(ผูกู)

(ลงชื่อ)..............................................ผูรับมอบอํานาจ(สหกรณ)

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

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

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

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

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

(...........................................................)
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สัญญาจํานําเลขที่..........................
สัญญาจํานําหุน
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สํานักงานเลขที่ 510 หมู 9 บานติดตอ ถนนเจริญรัฐ
ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่……………เดือน…………………………พ.ศ……………….
1. ขาพเจา……………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณเลขที่………………….................
หนวย…………………………… อายุ……….…….ป มีภูมิลําเนาอยูที่บานเลขที่…………หมูที่……….…บาน………………….…………
ถนน…………….........……… ตําบล…………..…….……………อําเภอ…………………………………จังหวัด………..….…….………….....
ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันที่ทําสัญญากู กับสหกรณเมื่อ
วันที่……..….….……………………...…….……………ปจจุบันมีหุนอยูจํานวน……………………………………..……….…….…….หุน
เปนมูลคา……..…………………………….บาท (………………………..……………….…………………………………………………….………)
มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนที่ปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกัน
การกูเ งินประเภท โครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562 ที่ขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
เมื่อวันที่…………….………………..……………ตามหนังสือกูและสัญญากูเงิน โครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562
ที่ ฉฉ62/……............……จํานวนเงิน…………….……………………..…บาท(.…………………………….…………………………………)
2. ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นภายหลัง จากวันที่ทําหนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้ ถือเปนจํานวนรวม
กับมูลคาหุนที่จํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย
3. ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หักเงินคาหุนของขาพเจาที่จํานําไวกับสหกรณฯตาม
ขอ 1 และขอ 2 แหงหนังสือสัญญาจํานําหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน ชําระหนี้เงินกูของ
ขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันทีโดยไมตองนําทรัพยที่จํานํานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งใหถือวา
การจํานําเปนการบอกกลาวการจํานําหุนตามจํานวนและมูลคาทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขาพเจาจะไมเพิกถอนขอสัญญาในการจํานําครั้งนี้เมื่อหนี้ที่ระบุไวเปนประกันยังมิไดชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้น
(ลงชือ่ )………………………..……………………ผูจํานํา (สมาชิกผูกู)
(……………………………….……………)
(ลงชือ่ )……………….…………..…………….ผูรับจํานํา(ผูแทนสหกรณ)
(.……………………….…………………)
(ลงชือ่ )…………………….…………..…..………พยาน
(.…………………….………………….……)
(ลงชือ่ )………………………………………………พยาน
(.……………………………………..………)
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