หนังสือสัญญากูที่ สฉ63/.……....………..

*รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูหนาที่ 8

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

คําขอกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ (กระแสรายวัน ATM )
ทําที่ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

วันที่รับ……………………………….

ขอมูลทั่วไป

วันยื่นคํารอง วันที…่ …………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….……

ชื่อ-สกุล…….……………….……………………..….……………..…………….…..……สมาชิกเลขที่…......................................หนวย……….………........………..
ตําแหนงปจจุบนั ……………….……..………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….…………….………อําเภอ………….…………...………
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที…่ …….…..หมูที่…….......
จังหวัดเลย เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
ถนน………………..............….ตําบล………………………………อําเภอ…………………………………จังหวัด………….….…………..….รหัสไปรษณีย… ………….………...…..
เบอรโทรผูกู………….……..……………..ID LINE……………………….…. เกิดเมื่อวันที…่ ...…เดือน………..….…..พ.ศ…………....ปจจุบันอายุ……...…...ป..…..…เดือน
 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ของผูกู บัญชีเลขทีบ่ ัญชี……………………………………………………….…..
รายการขอกู
จํานวนเงินทีข่ อกู… …….…………………………………..…….………บาท (…………………………………………….………………………….…………………..…………….)
เหตุผลการขอกู เพื่อ…….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………
อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันที่ทําสัญญา โดยสหกรณฯสงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม / ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

รายการค้ําประกัน

นอกจากคาหุนที่มีอยูในสหกรณแลว ยังมีบุคคลค้ําประกันรายนาม ดังนี้

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัดหนวย เลขทะเบียนสมาชิก

ตําแหนง

เงินเดือน

ลายมือชื่อผูค้ําประกัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัตติ ามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ ประกาศ ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
และการอนุมัติเงินกูครั้งนี้ทุกประการ
ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน
 ควรอนุมัติใหกู  ควรชะลอ
(ลงชื่อ) .................................................................
(................................................................)
ตําแหนง.................................................................

(ลงชื่อ)………………………………...………...............…………….ผูกู
(……………….……………….…………….……………..…….)

~ 1 ~ สวัสดิการกระแสรายวัน ป 2563

หนังสือยินยอมของคูสมรส
ทําที…่ …………...............………………………………
วันที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ…………….

ข า พเจ า ……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ . ....................ป
อยูบานเลขที่……….…..…….หมูที่……...............บาน................................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….….……..…..…….อํ าเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย…….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู)......................................................................................
ขอทําหนังสือฉบับ นี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรม
หรือหนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดที่ผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผลผูกพันกับขาพเจาเสมือนหนึ่ง
วาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวม เพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)……………………………...……...……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………..…………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนี้รวม
(ลงชื่อ).......................................................พยาน
(.................................................................)

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

การรับรองสถานภาพของผูกู
1. ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูใหความยินยอม
เปนลายมือชื่อจริง โดยผูใหความยินยอม ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้นขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา
2. กรณีไมมีคูสมรสลงนามใหคํายินยอม เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หยา  หมาย
(ลงชื่อ)……………………………….…...…..……………ผูกู/ผูรับรอง
(…..…………………..……………………………..……………)
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หนังสือสัญญากูที่ สฉ63/.……....………..
วันที่......................................................

หนังสือสัญญากูเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน ATM )
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ………….....
ขาพเจาชื่อ-สกุล………………….…………......………………………..………………เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด สมาชิกเลขที่..........................
ตําแหนง………………….…..………………….สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน……………………….…..….…….…..……...….. อําเภอ…….…..……………..……..……จังหวัดเลย
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูกู”ไดทําหนังสือสัญญากูเงินไวใหแกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 1 ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ เปนวงเงิน จํานวน….…..........................................................................................................................….บาท
(…………………………………………….……..……………….................................) และสงชําระหนี้เปนงวดรายเดือนตามจํานวนสูงสุดที่สหกรณกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันทําสัญญา ผูกูยอมใหผูใหกู หักเงินกูประเภทเดียวกันนี้ที่ผูกูคางชําระตามสัญญากูเดิมกอนโดยวิธีการหักกลบลบหนี้
ขอ 2 นอกจากเงินคาหุนที่มีอยูในสหกรณแลว ผูกูยังมีผูค้ําประกันเงินกูตามวงเงินที่สหกรณฯกําหนด
ขอ 3 การเบิกเงินกูนี้ผูกูสามารถเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ได แตตอ งไมเกินวงเงินกูท ี่ไดรบั อนุมัติจากผูใหกู โดยการเบิกผาน  ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) หรือ  ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ผูกูไดเปดบัญชีออมทรัพย เลขบัญชีที่
หรือเบิกผานระบบถอนเงินอัตโนมัติ โดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเมื่อใดที่ผูกไู ดเบิกถอนเงินออกไปถือวาผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกูแลว
และใหถือวายอดเงินทีผ่ ูกูเบิกออกไปนั้นเปนยอดหนี้ที่ผูใหกูไดนํามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไว
ขอ 4 ผูกูตกลงวา จะชํ าระหนี้เปน งวดรายเดื อนจํานวนงวดตามที่ระเบียบกําหนด ตามจํานวนเงินกูที่ผู กูไดรับครั้ง หลังสุด และตามอัตรา
ที่สหกรณฯกําหนดภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงชําระคืนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวนงวดชําระตามที่สหกรณกําหนดวัน แตงวดสุดทาย
ดอกเบี้ยตางหาก หากผูกูทําผิดขอบังคับอันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูไมวากรณีใด ๆ ผูกูยินยอมใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึง
กําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 5 ถาผูกูชําระหนี้ไดตามสัญญาและไมทําผิดระเบียบ / มติของผูใหกูทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน ผูใหกูจะเตรียมเงินตนเทากับสวนที่ผูกูไดชําระ
คืนแกผูใหกูแลว เพื่อไวบริการแกผูกูใหเต็มตามวงเงินในขอ 1
ขอ 6 ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยการคิดดอกเบี้ยผูใหกูคิดดอกเบี้ยเปนรายวันจากตนเงินที่คางชําระ ซึ่งอัตรา
ดอกเบี้ยผูใหกูปรับเปลี่ยน เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดโดยไมตองแจงใหผูกูทราบ
ขอ 7 ในกรณีทผี่ ูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบี้ยคางชําระ ผูกูยินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ยคางไปรวมกับหนี้คงเหลือ
ตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 8 ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู ฯ ของผูใหกูที่กําหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการรวมทั้ง
หากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา
ขอ 9 หากมีการฟองรองบังคับคดี ผูกูยินยอมชดใชคาเสียหาย, คาติดตามทวงถามตลอดจนคาใชจายในการดําเนินคดีแกผูใหกโู ดยครบถวน
ขอ 10 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ที่พึงไดรับตามจํานวนที่สหกรณเรียกเก็บในแตละเดือน
เพื่อชําระหนี้ หุน และหรือเงินอื่นใด แทนขาพเจาทุกเดือน การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใดเมื่อหักชําระหนี้ทางราชการ
แลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงิน สงให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนอันดับแรก
ขอ 11 ในกรณีที่คูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบี้ยคางและผิดนัดชําระหนี้ทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ขาพเจาไดรับนําไปหักชําระหนี้
ดังกลาวเต็มจํานวน
ขอ 12 ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือเงินกูนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ทําหนังสือแลว
(ลงชื่อ)………………………….……………………..…..ผูกูและผูร ับเงิน
(…………..…….……………………..………………….)

(ลงชื่อ)………………………………..…………..………คูสมรสผูกูใหความยินยอม
(………………..……………….……………………….)

(ลงชื่อ)……………………………………………………….พยานและผูรับรอง
(…………..…….………………………………………….)

(ลงชื่อ)…………………………………………………….พยานและผูร ับรอง
(…………….………..…….………………………….)

(ลงชื่อ)……..…………..………..………ผูจัดการ/รองผูจัดการ (ลงชื่อ)…………….……….….…….เลขานุการ (ลงชื่อ)…………………….….………ประธานกรรมการ
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หนังสือสัญญากูที่ สฉ63/..……..….........
วันที่........................................................

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน ATM)
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ. ...............
ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ที่
ชื่อ – สกุล ผูค้ําประกัน
สังกัดหนวย เลขทะเบียน
ลายมือชื่อ
ชื่อ - สกุล คูสมรสผูค้ําประกัน
ลายมือชื่อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ขอ 1 ตามที่(ชื่อผูกู)…….……………………………………………..…….………..………..….ไดกูเงินจํานวน................…………..………………...............................บาท
(..........................................................................................................................)จากสหกรณฯตามหนังสือกูเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน)
ที่ สฉ63/….……….………. เมื่อวันที่………..……...……………………..………..….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกูรายนี้
ในสวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูนั้น
โดยตลอดแลว ขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณฯยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ใหแกผูกู
ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง
ขอ 3 ในกรณีที่ผูกูผดิ นัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบี้ยคางชําระ และสหกรณฯบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลวขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณฯ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางชําระไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 4 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุให หลุดพนจากการค้ํา
ประกันรายนี้เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอื่นมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว
ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี)
สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 6 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้ําประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง

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

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

(………………………………..……………………)

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

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน

(สําหรับผูกู)

เรียน

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

ขาพเจา (ผูกู).......................................................................................................ตําแหนง.….......................................................
สังกัด......................................................................................ตําบล……….……....…….…..............อําเภอ.....................................จังหวัดเลย
ไดรับเงินเดือน เดือนละ..................................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ................................บาท เลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน.......................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ..............ป........เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู)
ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร..............................................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและ
สัญญาค้ําประกันไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจา
ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)....................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ /
หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตามระเบีย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

ลายมือชื่อ................................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(............................................................................)

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………………….…..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..……………………………….…..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………………….….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………………….……………..……….………...…)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน

(สําหรับผูค้ําประกัน)

เรียน

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

ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้
ที่
ชื่อ/นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

สังกัดหนวย

เลขทะเบียน

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ....................................................................................................................ตําแหนง.….....................……......................
สังกัด................................................ ตําบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จังหวัดเลย ซึ่งขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร.......................หักเงินเดือนหรือรายไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/
หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย
คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณี
ที่ขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)....................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดจากทาง
ราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณี ขาพเจา ลาออกหรื อเกษียณอายุ ราชการขา พเจ ายิน ยอมใหผู มีอํ านาจของหน วยงานตนสั งกัด/หน วยงานหั กเงินบํ าเหน็จ บํา นาญ
หรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา
ดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอม
ปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………….……………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..………….………………………………)
2. ลายมือชื่อ……………………..…………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………..……….………................................…)
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สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
หนังสือยินยอมใหหักเงินคาเบี้ยประกันรอจาย
ทําที่.....................................................................
วันที.่ ......................เดือน................................พ.ศ...............................
ดวยขาพเจา..................................................................................สมาชิกเลขที่..............................................
สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)……………………………………………………..…………...………อําเภอ...............................................จังหวัดเลย
ที่อยูปจจุบันบานเลขที่…………………..…..หมูที่…………….……….…....บาน..........................................ถนน......………………..…….......….
ตําบล…………….…….……….อําเภอ..............................จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย……………………………..................….
ไดยื่นกูเงินสามัญเพื่อเหตุฉุกเฉินและสวัสดิการ(กระแสรายวัน) ATM พ.ศ. 2563 และไดรับอนุมัติเงินกู ตามสัญญาเงินกูที่
สฉ63/............................วงเงินกูจํานวน.......................................................บาท (.............................................................................)
เมื่อวันที่......................................................................... ซึ่งตามประกาศประกาศสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ลําดับที่ 33/2561
ลงวัน ที่ 1 สิง หาคม 2561 เรื่อ ง เงิน กูส ามัญ เพื่อ เหตุฉุก เฉิน และสวัส ดิก าร(กระแสรายวัน )ATM พ.ศ.2561 กํา หนด
หลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
1. กรมธรรม ป ระกั น ชี วิ ต แบบคุ ม ครองสิ น เชื่ อ ทุ น ประกั น ไม น อ ยกว า ร อ ยละ 60 ของวงเงิ น กู โดยกรมธรรม ร ะบุ ใ ห
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนผูรับผลประโยชนเปนอันดับแรก
2. รูปแบบการประกัน กรมธรรมประกันชีวิตแบบทุนคงที่ กําหนดระยะเวลาไมเกิน 5 ป
3. เบี้ยประกันชําระครั้งเดียว อัตราเบี้ยประกันขึ้นอยูกับเพศ อายุ ทุนประกัน และระยะเวลาเอาประกัน
4. เงินคาเบี้ยประกันใหหักจากจํานวนเงินกูที่ไดรับอนุมัติ เวนแตคณะกรรมการจะพิจารณาเห็นสมควร
โดยมติคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 54/2561 ครั้งที่ 11 /2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 อนุมัติใหดําเนินการจาย
เงิน กูให สมาชิกทันที หลังจากอนุ มัติ โดยหั กคาเบี้ย ประกัน ไวกับสหกรณเป นเงินรอจาย และดําเนิน การเบิกจายคาเบี้ยประกั น
หลังจากไดรับการตอบรับจากบริษัทประกันเรียบรอยแลว
ดังนั้น ขาพเจา.....................................................................รับทราบและยินยอมใหหักเงินคาเบี้ยประกันรอจายไวกับ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ตามประมาณการที่ทางบริษัทประกันกําหนดไว หากจํานวนเงินที่หักรอจายไวไมครบตามจํานวนที่
บริษัทประกันเรียกเก็บ ขาพเจายินยอมนําเงินสดสวนตางมาชําระที่สหกรณฯ แตหากเงินที่หักรอจายไวเกินจํานวนที่บริษัทเรียกเก็บ
ขาพเจายินยอมใหนําเงินสวนเกิน ไปชําระหนี้สัญญาที่ สฉ63/........................ และขาพเจารับทราบแลววา การคุมครองจากบริษัท
ประกันยังไมมผี ลบังคับ จะมีผลคุมครองเมื่อทางบริษัทประกันตอบรับกรมธรรม
(ลงชื่อ)..............................................ผูกู

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

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

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

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

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

**หามดึงออกจากคําขอกู**

1. เอกสารสําหรับผูกู 2 ชุด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ ผูกู และคูสมรสผูกู /
สําเนาทะเบียนบานผูกู และคูสมรสผูกู / สําเนาทะเบียนสมรส (ถามี) หรือ สําเนาใบสําคัญการหยา หรือ สําเนา
ใบมรณบัตรในกรณีคูสมรสเสียชีวิต (ใหคูสมรสของผูเสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร) สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียน
บานผูรับผลประโยชน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
2. เอกสารสําหรับผูค้ําประกัน 1 ชุด สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวขาราชการ และสําเนา
ทะเบียนบาน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสี น้ําเงินเทานั้น
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)
(มหาชน) เพื่อทําธุระกรรมทางการเงิน พรอมลงลายมือชื่อผูกูรับรองดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
5. บันทึกขอความ เขียนแนบเพิ่มเติมพรอมคําขอกู (ระบุเหตุผลความจําเปนในการขอกูเงิน,เอกสารแนบแสดง
ความจําเปน)
6. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูครั้งนีต้ องรับรองโดย
ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชิกสังกัดหนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อายุ 40 ปขึ้นไป ใหแนบทะเบียนประวัตกิ ารรับราชการ (กพ.7)
***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด
***ไมใชกระดาษที่ใชแลว

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหสมบูรณ ครบถวน
 ตรวจสอบลายมือชื่อผูค ้ําในเอกสารประกอบคําขอกู ใหตรงกับคําขอกู หนาที่ 1 , 4 และ 6
(เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา)พรอมลง ลายมือชื่อ พยาน หนา 2 ,3 และ 4 ใหเรียบรอย
 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันที่ยื่นคําขอกู
*(หามดึงเอกสารคําขอกูออกจากชุดคําขอกู ใหมีครบถวนทั้ง 8 หนา)
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