
หนาที่ 1 

 

 
 

สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
หนังสือและสัญญากูเงิน โครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562พ.ศ. 2562  

 

 

1. ขอมูลท่ัวไป                                                                                             

ชื่อ– สกุล …….……………………………..…………..………..……………………......…...……เลขที่สมาชิก.………..................................หนวย......................................................

ตําแหนง.............................................................สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)……....…….……………..………………………อําเภอ..........................................จังหวัดเลย

ที่อยูปจจุบันบานเลขที…่..……..…..หมูที…่….......ถนน......…………...………..........….ตําบล………..……….…..…….อําเภอ......................................จังหวัด........................

รหัสไปรษณีย…………...........….โทรศัพท มือถือ………….……………..………..ID LINE…………………………….เกดิเม่ือวันที…่...…..เดือน………….…..…..…..พ.ศ……............

ปจจุบันอายุ………….....ป.……..…..เดือนและมีอายุครบ 60 ป ใน วันที่ ...................เดือน.........................................พ.ศ. ........................... เม่ือไดรับอนุมัติเงินกู 

ใหโอนเงินเขาบัญชสีหกรณ   บัญชเีลขที่......................................................................................... 

2. รายการขอกูและการรับสภาพหนี้ 
   2.1 ขาพเจาขอกูเงินคร้ังน้ีจํานวน.....................................................................บาท (.....................................................................................................................) 
เหตุผลการขอกูเพื่อ.......................................................................................  และขอสงชําระหน้ีเปนงวดรายเดือน ตามจํานวนที่สหกรณฯ กําหนด อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ 6.5 ตอป โดยสหกรณฯ สงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบ้ียเงินกู โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา    
   2.2 ขาพเจายอมรับเง่ือนไขที่กาํหนดไวในขอบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมติของสหกรณที่เกี่ยวของกับเงินกูคร้ังน้ีทุกประการ โดยไมมีขอโตแยงใดๆ 
   2.3 ในหนังสือกูฉบับน้ี ใหถือวาขาพเจาไดแสดงเจตนาตอผูบังคับบัญชา ที่มีอาํนาจส่ัง จายเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีสทิธิไดรับโดยใหรับรูวา  
        “ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูดังกลาว เพ่ือชําระหนี้ท่ีมีอยูกับสหกรณฯ จนครบจํานวน โดยไมมีขอโตแยงใดๆ” 
 

(ลงชือ่).............................................................ผูกู 
   (..............................................................) 

3. สถานภาพ (สําหรับเจาหนาท่ีลงขอมูล) 
   3.1 เปนสมาชิก..............................งวด  (ไมรวมกรณีโอน) 
   3.2 ประมาณการ 5% ของทุนเรือนหุน และ 5 % ของดอกเบ้ียสะสม ณ ป 2562  จํานวน..............................................บาท 
   3.3 ไมมีสิทธิ์กูดวยเหตุผลดังน้ี             เปนสมาชกิไมครบ 12 งวด          ถูกศาลหรือสํานักงานบังคับคดีแจงอายัดสิทธิ์เรียกรองเงินปนผลเงินเฉล่ียคืน 
                มีดอกเบ้ียคาง......................................บาท               ผิดนัดชําระหน้ีจํานวน........................................................................................................... 
                หลักประกันบกพรองคํ้าประกัน................................................................................. 
                เกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ ในป 2562                                      (ลงชื่อ)............................................................เจาหนาที่ 
                อื่น ๆ ..............................................................................................                            (.....................................................................) 

ความเห็นของผูจัดการหรือรองผูจัดการ 
                ควรอนุมัติ....................................................................บาท 
                ไมควรอนุมัติ ดวยเหตุผล................................................ 
 

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

อนุมัติโดยประธาน / รองประธาน 
               อนุมัติ.......................................................บาท                                                   
               ไมควรอนุมัติ ..........................................................                                                   
 

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

 

ขาพเจา..................................................................................................................................ผูกู   ไดรับเงินกู

จํานวน................................................บาท (..................................................................................................) 

ถูกตองแลว  เม่ือวันที่........................................................................ 
 

( ลงชื่อ )..........................................................ผูรับเงิน                                                  

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

จายเงินถูกตองแลว 
 

 
(ลงชื่อ).........................................เจาหนาทีก่ารเงิน 

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

 

 
 

(ลงชื่อ).......................................ผูจัดการ/รองผูจัดการ  (ลงชื่อ)........................................เลขานุการ    (ลงชื่อ)........................................ประธาน / รองประธาน    
 

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

เลขที่สญัญา ฉฉ62 /............................. 

 
วันที่............................................................. 

รับคําขอกูวันที_่__________________ ยื่นคํารองวันท่ี….........…เดือน…………………..….พ.ศ…………..… 



หนาที่ 2 

 

 

 

 

 
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 

หนังสือแสดงการยินยอมและมอบอํานาจ 
ใหหักเงินไดหรือเงินอ่ืนใด  ประจําป  2562  

 
ทําท่ี..................................................................... 

                         วันท่ี......................เดือน............................พ.ศ......................... 

 ดวยขาพเจา...........................................................................................................สมาชิกเลขท่ี............................................................. 

สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…………………………………………………..……..……………………อําเภอ...........................................................จังหวัดเลยท่ีอยู

ปจจุบันบานเลขท่ี………………….…..หมูท่ี…………..…....ถนน......………………..…….......….ตําบล………………….……..…….อําเภอ.......................................

จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย…………...........................….เบอรโทรศัพท………..…………………………………………..……....... 

ซึ่งตอไปน้ี  เรียกวา “ผูมอบอํานาจ” มอบอํานาจให “สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด”  ซึ่งตอไปน้ี เรียกวา “ผูรับมอบอํานาจ” เปนผูมีอํานาจหักเงิน

ไดหรือเงินอ่ืนใด ประจําป 2562  เพ่ือชําระหน้ีเงินกู โครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562 ท่ีมีกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตามหนังสือ

และสญัญากูท่ี ฉฉ62 / ...............................ลงวันท่ี..........................................................    จํานวนเงินกูตามหนังสือกูรวมท้ังตนเงินพรอมดอกเบ้ีย อัตรา

ดอกเบ้ียตามประกาศอัตราดอกเบ้ียเงินกูของสหกรณฯ ผูกําหนดถือใชตลอดจนดําเนินการอันเก่ียวกับการรับเงินไดหรือเงินอ่ืนใด แทน  “ผูมอบอํานาจ” 

จนเสร็จการ “ผูมอบอํานาจ” ขอรับผิดชอบในกิจการใด ๆ ท่ี “ผูรับมอบอํานาจ” ไดกระทําไปอันเก่ียวกับกิจการท่ีไดรับมอบหมายทุกประการ 

 “ผูมอบอํานาจ”  และ“ผูรับมอบอํานาจ”  ไดอานและเขาใจถูกตองตรงกันจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสาํคัญ 

 

 (ลงช่ือ)..............................................ผูมอบอํานาจ(ผูกู)  (ลงช่ือ)..............................................ผูรับมอบอํานาจ(สหกรณ) 

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

 

(ลงช่ือ)..............................................พยาน   (ลงช่ือ)..............................................พยาน 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนาที่ 3 

 
สัญญาจํานําเลขท่ี.......................... 

 
 

สัญญาจํานําหุน 
สหกรณออมทรัพยครูเลย  จํากัด 

สํานักงานเลขท่ี  510  หมู 9 บานติดตอ  ถนนเจริญรัฐ 
ตําบลนาอาน  อําเภอเมือง  จังหวัดเลย  42000 

 

วันท่ี……………เดือน…………………………พ.ศ………………. 
 

1.  ขาพเจา……………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณเลขท่ี………………….................

หนวย…………………………… อายุ……….…….ป มีภูมิลําเนาอยูท่ีบานเลขท่ี…………หมูท่ี……….…บาน………………….…………

ถนน…………….........……… ตําบล…………..…….……………อําเภอ…………………………………จังหวัด………..….…….………….....

ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จาํกัด ท่ีปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันท่ีทําสัญญากู  กับสหกรณเม่ือ

วันท่ี……..….….……………………...…….……………ปจจุบันมีหุนอยูจํานวน……………………………………..……….…….…….หุน  

เปนมูลคา……..…………………………….บาท (………………………..……………….…………………………………………………….………) 
มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนท่ีปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกัน 
การกูเงินประเภท โครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562 ท่ีขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
เม่ือวันท่ี…………….………………..……………ตามหนังสือกูและสัญญากูเงิน โครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2562  

ท่ี ฉฉ62/……............……จํานวนเงิน…………….……………………..…บาท(.…………………………….…………………………………) 
 2.  ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนท่ีเพ่ิมข้ึนภายหลัง จากวันท่ีทําหนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้  ถือเปนจํานวนรวม
กับมูลคาหุนท่ีจํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย 
 3.  ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด  หักเงินคาหุนของขาพเจาท่ีจํานําไวกับสหกรณฯตาม
ขอ 1 และขอ 2 แหงหนังสือสัญญาจํานําหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน ชําระหนี้เงินกูของ
ขาพเจาท่ีมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันทีโดยไมตองนําทรัพยท่ีจํานํานี้ออกขายทอดตลาด ท้ังใหถือวา
การจํานําเปนการบอกกลาวการจํานําหุนตามจํานวนและมูลคาท้ังสิ้นตามเอกสารนี้กับ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด 
 

ขาพเจาจะไมเพิกถอนขอสัญญาในการจํานําครั้งนี้เม่ือหนี้ท่ีระบุไวเปนประกันยังมิไดชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้น 
 

                                                               (ลงชือ่)………………………..……………………ผูจํานํา (สมาชิกผูกู) 
                                                                       (……………………………….……………) 
 

                                                               (ลงชือ่)……………….…………..…………….ผูรับจํานํา(ผูแทนสหกรณ) 
                                                                       (.……………………….…………………) 
 

                                                               (ลงชือ่)…………………….…………..…..………พยาน 
                                                                      (.…………………….………………….……) 
 

                                                                (ลงชือ่)………………………………………………พยาน 
                                                                       (.……………………………………..………) 
 


	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย  จำกัด

