หนังสือสัญญากูท ี่ ฉอ63/…...…..….

เอกสารประกอบคําขอกู ดูหนาที่ 5

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

คําขอกูและหนังสือสัญญากูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผานระบบ ATM)
ทําที่ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ………….....
ขาพเจาชื่อ-สกุล…………………………..………………….………………………เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขทะเบียน...............................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ตําแหนง…………………..……….….….…………อายุ…………..……….ป
สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน…………………..…………..………..อําเภอ………….……....………จังหวัดเลย เบอรโทร...................................ID LINE…………………….
ที่อยูบานเลขที่......................หมูที่............. ตําบล..............................................อําเภอ..........................................จังหวัด..............................................
รหัสไปรษณีย........................... ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูกู”ไดทําหนังสือสัญญากูเงินไวใหแกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ซึ่งตอไปนีเ้ รียกวา “ผูใหกู”
เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 1 ผูกูไดกูเงินจากผูใหกู เปนวงเงิน จํานวน….….................………...…….บาท (………….……………….…………..………....……….……………….......…….)
โดยผูกูมีทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน และสงชําระหนี้เปนงวดรายเดือน จํานวน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันทําสัญญา
ผูกูยอมใหผูใหกู หักเงินกูประเภทเดียวกันนี้ที่ผูกูคางชําระตามสัญญากูเดิมกอนโดยวิธีการหักกลบลบหนี้
ขอ 2 หลักประกันเงินกูตามขอ 1. ใชทุนเรือนหุนจํานวน.......................................บาท ของผูกูที่มีอยูในสหกรณ ฯ ค้ําประกันเต็มวงเงินกู
ขอ 3 ผูกูสามารถเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตตองไมเกินวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติจากผูใหกู โดยการเบิกผาน
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ผูกูไดเปดบัญชีออมทรัพยตามเลขบัญชีที่
หรือ เบิกผานระบบถอนเงินอัตโนมัตโิ ดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเมื่อใดที่ผูกูไดเบิกถอนเงินออกไปถือวาผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกูแลว
และใหถือวายอดเงินที่ผูกูเบิกออกไปนั้นเปนยอดหนี้ที่ผูใหกูไดนํามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไว
ขอ 4 ผูกูตกลงวา จะชําระหนี้เปนงวดรายเดือนจํานวนงวดตามที่ระเบียบกําหนด ตามจํานวนเงินกูที่ผูกูไดรับครั้งหลังสุดและตามอัตรา
ที่สหกรณฯกําหนดภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงชําระคืนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวนงวดชําระตามที่สหกรณกําหนดวัน แตงวด
สุดทายดอกเบี้ยตางหาก หากผูกูทําผิดขอบังคับอันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูไมวากรณีใด ๆ ผูกูยินยอมใหถือวาเงินกูนี้
เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 5 ถาผูกูชําระหนี้ไดตามสัญญาและไมทําผิดระเบียบ / มติของผูใหกูทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน ผูใหกูจะเตรียมเงินตนเทากับสวนที่ผูกูได
ชําระคืนแกผูใหกูแลว เพื่อไวบริการแกผูกูใหเต็มตามวงเงินในขอ 1
ขอ 6 ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยการคิดดอกเบี้ยผูใหกูคิดดอกเบี้ยเปนรายวันจากตนเงินที่คางชําระ
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยผูใหกูปรับเปลี่ยน เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดโดยไมตองแจงใหผูกูทราบ
ขอ 7 ในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบี้ยคางชําระ ผูกูยินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ยคางไปรวมกับหนี้
คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 8 ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู ฯ ของผูใหกูที่กําหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ
รวมทั้งหากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา
ขอ 9 หากผูกูผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใดใหถือวาผิดนัดชําระทั้งหมด สัญญากูเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน ผูกูยินยอมใหผูใหกู
ดําเนินการตามระเบียบ ขอบังคับ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมาย หากมีการฟองรองบังคับคดี ผูกูยินยอมชดใชคาเสียหาย, คาติดตามทวงถาม
ตลอดจนคาใชจายในการดําเนินคดีแกผูใหกูโดยครบถวน
ขอ 10 ในกรณีที่คูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบี้ยคางและผิดนัดชําระหนีร้ ายเดือน ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ขาพเจาไดรับนําไปหักชําระหนี้
ดังกลาวเต็มจํานวน
ขอ 11 ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือเงินกูนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ทําหนังสือแลว
ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน
ควรอนุมัติใหกู
ควรชะลอไวกอน

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

ตําแหนง ...........................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผูกู/ผูรับเงิน
(...................................................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูตรวจเอกสาร
(...................................................................................)

(ลงชื่อ)……..…………..………..………ผูจัดการ/รองผูจัดการ (ลงชื่อ)…………….……….….…….เลขานุการ (ลงชื่อ)…………………….….………ประธานกรรมการ
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หนังสือยินยอมของคูสมรส
ทําที่……………………………………………
วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ…………….
ข า พเจ า ……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ . ....................ป
อยูบานเลขที่……….…..…….หมูที่……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….….……..…..…….อําเภอ………..………….…….…….………จั งหวัด............................รหัสไปรษณีย…….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู)................................................................................... ขอ
ทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดที่ผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผลผูกพันกับขาพเจา
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

(ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนี้รวม
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน
(……………..………………….……………)

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

1. ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูใหความ
ยินยอมเปนลายมือชื่อจริง โดยผูใหความยินยอม ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา

2. กรณีไมมคี ูสมรสลงนามใหคํายินยอม เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หยา  หมาย
(ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผูกู/ผูรับรอง
(…..…………………..…………………………)
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สัญญาจํานําเลขที่ ฉอ63/…………….

สัญญาจํานําหุน
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สํานักงานเลขที่ 510 หมู 9 บานติดตอ ถนนเจริญรัฐ
ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่………………เดือน……………………………พ.ศ………….
1. ขาพเจา…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณฯ เลขที่…………………...........
หนวย………………..………………..………………….อายุ…………….ป…….……เดือน มีภูมิลําเนาอยูที่บานเลขที่…………..….…หมูที่……….……
บาน………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตําบล…………..…….……………อําเภอ………………………………………..
จังหวัด………..….…….…..……..ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันที่ทําสัญญากูกับสหกรณฯ
เมื่อวันที่……..…..…………..…………………..………………………ปจจุบันมีหุนอยู จํานวน………………..………...……………………….………….หุน
เปนมูลคา……..…………………………………………………….บาท(………………….…..…….…………….….…………………………………………….………)
มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนที่ปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกันเงินกู
กูเงินประเภทสามัญ ที่ขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เมื่อวันที่…………………………..………….……....ตามหนังสือ
กูสามัญที่ ฉอ63/…….................จํานวน……………………………….……บาท(………………………….…..………………………………..…………………)
2. ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นภายหลัง จากวันที่ทําหนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้ ถือเปนจํานวนรวมกับมูลคาหุน
ที่จํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย
3. ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หักเงินคาหุนของขาพเจาที่จํานําไวกับสหกรณตามขอ 1 และขอ 2
แหงหนังสือสัญญาจํานํ าหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสั ญญาเงินกู ดังกลาวข างตน ชํ าระหนี้เงิ นกูของขาพเจาที่มีอยูตอสหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันที โดยไมตองนําทรัพยที่จํานํานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งใหถือวาการจํานําเปนการบอกกลาวการจํานํา
หุนตามจํานวนและมูลคาทั้งสิ้นตามเอกสารนี้ กับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขาพเจาจะไมเพิกถอนขอสัญญาในการจํานําครั้งนี้ เมื่อหนี้ที่ระบุไวเปนประกันยังมิไดชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้น
(ลงชื่อ)………………………..…………………………ผูจํานํา (สมาชิกผูกู)
(……………………………….……….…………)
(ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผูรับจํานํา (ผูแทนสหกรณ)
(.……………………….………………..………)
(ลงชื่อ)…………………….…………………..………พยาน
(.…………………….………………….………)
(ลงชื่อ)……………………………………….………พยาน
(.……………………………………..…………)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน

(สําหรับผูกู)

เรียน

ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................……………
หัวหนาหนวยงานตนสังกัด............................................................................................

ขาพเจา (ผูกู)........................................................................................................ตําแหนง.…...........................................................
สั ง กั ด ...............................................................ตํ า บล…………………....…………..….….......อํ า เภอ.................................................จั ง หวั ด เลย
ไดรับเงินเดือน เดือนละ..................................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ..................................................บาท
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน.................................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ...................ป............เดือน
(นับจากวันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวา
จะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและสัญญาค้ํา
ประกันไดจ นเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลา วใหขาพเจาทราบล วงหนา และในกรณี ที่ขาพเจา ยายหนวยงาน ขาพเจายินยอม
ใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).........................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงาน
ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการ ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ ง การยิ น ยอมให หั ก เงิ น เดื อ น บํ า เหน็ จ บํ า นาญ และหรื อ เงิ น อื่ น ใดตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด รั บ ดั ง กล า วข า งต น เป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใด ในลักษณะเดียวกัน
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการ
และสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(...........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ…………………………..………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..………..……)
2. ลายมือชื่อ……………………………..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………..………………….………..…)
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เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรผูกู ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
*โดยจะตองเปนบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนเทานัน้ โดยมีรูปถายที่เห็นหนาชัดเจนและยังไม
หมดอายุนับถึงวันรับเงินกู (เซ็นรับรองใหเหมือนกับคําขอกู)
2. สําเนาทะเบียนบานผูกู ถายใหเห็นหนาเอกสารชัดเจนครบถวน ลงนาม
รับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น (เซ็นรับรองใหเหมือนกับคําขอกู)
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลัง 3 เดือน ของผูกู
3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด กรณีรับรอง
ดวยตนเอง สามารถพิมพผานทางระบบพิมพสลิปเงินเดือนออนไลนของตนสังกัด
3.2 สมาชิกหนวยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากขอ 3.1 และ 3.3 ใหหัวหนาฝายการเงินหนวยงานตนสังกัด
ลงนามเอกสาร ***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเมนท)
3.3 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให ผูอํานวยการกองคลัง รับรองเทานั้น
***พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเมนท)
4. สําเนาหนาบัญชีเงินฝากของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด(มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด
(มหาชน) เพื่อทําธุระกรรมทางการเงิน พรอมลงลายมือชื่อผูกูรับรอง ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
5. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูค รั้งนี้
ตองรับรองโดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชิกสังกัดหนวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อายุ 40 ปขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด
***ไมใชกระดาษที่ใชแลว

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูให ครบถวนและเรียบรอย
 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกูเงิน ตองครบถวนถูกตอง ในวันที่ยื่นสงคําขอกู
*(หามดึงเอกสารคําขอกูออกจากชุดคําขอกู ใหครบถวนทั้ง 5 หนา)
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