หนังสือสัญญากูที่ ส63/.................

รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูที่หนา 8

วันที่...................................................
วันที่รับคําขอกู_ _________________________

คําขอกูเงินสามัญ

ขอมูลทั่วไป

วันยื่นคํารอง วันที…่ …………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….……
ชื่อ-สกุล…….……………….……………………..….…………………….…………….……สมาชิกเลขที…่ ...............................หนวย……….………........………..
ตําแหนงปจจุบนั ……………….……..………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…….…..…..……..…….……………อําเภอ………….…………..……..………

จังหวัดเลย เงินเดือน…………..………...………….บาท ที่อยูปจจุบัน บานเลขที…่ ….…….…...….หมูที่…….….......ถนน…………………………………….….…....….
ตําบล…………………………….………....…….อําเภอ………………………………………..………จังหวัด………….….…..………..………..รหัสไปรษณีย… ………….…....…..
โทรศัพทที่ทํางาน……………….………..……………บานพัก…………………………....………มือถือ………….……..……………….….ID LINE…………..……………………..
เกิดเมื่อวันที…่ ...…เดือน………..….…..พ.ศ…………....ปจจุบันอายุ……...…...ป..…..…เดือน อายุครบ 60 ปในวันที…่ ……...เดือน…..…..….…พ.ศ……..…….
บัญชีเงินฝาก  สหกรณ ฯ  ธนาคาร .......................... เลขทีบ่ ัญชี …………………………………
รายการขอกู

จํานวนเงินทีข่ อกู… …….…………………………………..…….………บาท (………………………………………….………………………….…………………..…………….)
เหตุผลการขอกูเ พื่อ…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……….
และขอสงชําระเปนงวดรายเดือน ๆ ละเทากัน ดังนี้  สงชําระตามจํานวนงวดสูงสุดทีส่ หกรณกําหนด  สงชําระจํานวน……….……...งวด
อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันที่ทําสัญญา โดยสหกรณสงวนสิทธิในการปรับ 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.
11.
12.
ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน
 ควรอนุมัติใหกู  ควรชะลอไวกอน
(ลงชื่อ) .................................................................
(................................................................)
ตําแหนง................................................................

ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ
และประกาศ ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
และการอนุมัติเงินกูครั้งนี้ทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………………………..…………………….ผูขอกู
(……………….……….………………………….……………..…….)
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หนังสือยินยอมของคูสมรส

ทําที…
่ …………...............………………………………

วันที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ…………….

ขาพเจา……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ.....................ป
อยูบานเลขที่……….…..…….หมูที่……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….….……..…..…….อํ าเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหั สไปรษณี ย …….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูกู).................................................................................
ทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดที่ผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผลผูกพันกับขาพเจา
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)…………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนี้รวม
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(.................................................................)

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

1. ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูใหความ

ยิน ยอมเป น ลายมื อชื่ อจริ ง โดยผู ให ความยิ น ยอม ยิ น ยอมให ขา พเจา ทํา นิติ กรรมหรื อหนัง สือ สัญ ญาเงิ น กู กับ สหกรณ
ออมทรัพยครูเลย จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา

2. กรณีไมมีคูสมรสลงนามใหคํายินยอม เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หยา  หมาย

.

(ลงชื่อ)……………………….…...…..……………ผูกู/ผูรับรอง
(…..…………………..………………………………)
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หนังสือสัญญากูที่

ส63/...........................

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

หนังสือสัญญากูเงินสามัญ

วันที่………เดือน…….…………………พ.ศ……………

ขาพเจา……………….…………………………………………………………………………………….……….สมาชิกเลขที่……………………..……………….…….
สังกัดหนวย/โรงเรียน……………………….…………..….…………… ตําบล…………….…….……...…..…….อําเภอ………….……………......……….จังหวัดเลย
ผูกูขอทําหนังสือกูใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯไปเปนจํานวน……………….……………………………………………………………………………..………..……..……บาท
(………………………………………………………..………………………..……….………………..) และไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไป ในวันทําหนังสือกูโดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราเทากัน งวดละ…………….…..…………..…..…….บาท จํานวน….….……….…..งวด
โดย ณ วันทําสัญญา สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ………………ตอป (สหกรณสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา)
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน………………..……….เปนตนไป ขาพเจารับและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคในคําขอกู คือ เพื่อ………..………………………………………………………………
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ที่พึงไดรับตามจํานวนที่สหกรณเรียกเก็บในแตละ
เดือนเพื่อชําระหนี้ หุน และหรือเงินอื่นใด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหขาพเจามีดอกเบี้ยคางชําระ ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ยคางไป
รวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 6. ในกรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ หรือลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน
บําเหน็จที่พึงไดรับเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณฯแทนขาพเจา
ขอ 7. การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงให
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนอันดับแรก
ขอ 8. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณี ขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือ ยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหทราบ และทําการชําระหนี้สินที่มีอยูใหเสร็จสิ้นกอน หากไมปฏิบัติตาม ขาพเจายินยอมใหนําความในขอ 5 มาบังคับใช
ขอ 9. ในกรณีท่ีคูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบี้ยคางและผิดนัดการชําระหนี้ทุกกรณี ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ขาพเจาไดรับนําไปหัก
ชําระหนี้ดังกลาวเต็มจํานวน
หนังสือกูนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)…………………………..…………….…..ผูกูและผูรับเงิน
(…………..…….…………………………………….)

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

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

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

(ลงชื่อ)……………………………………..…………….ผูจายเงิน
(…………..…….………………………..……………….)
……….……/…….……….……………/…….……..…
(ลงชื่อ)……..………………..………ผูจดั การ/รองผูจัดการ

(ลงชื่อ)…………………….…….เลขานุการ (ลงชื่อ)………………….….………ประธานกรรมการ
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หนังสือสัญญากูที่

ส63/..........................

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

วันที่…………เดือน…….………………………พ.ศ……………
ขาพเจาผูมรี ายชื่อดังตอไปนี้ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล ผูค้ําประกัน

เลขทะเบียน

หนวย

ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล คูสมรสผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ขอ 1 ตามที่(ชื่อผูกู)……………………………..……………………..………………..…………………….….ไดกูเงินจํานวน...............................................................
(..............................................................................................................................................) จากสหกรณฯ ตามหนังสือกูสามัญที่ ส63/……………….…….
เมื่อวันที่……..……………………………………………………….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัด เพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกูรายนี้ในสวนที่เกินกวาคาหุน
ซึ่งผูกูมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องเกี่ยวกับการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกู
นั้นโดยตลอดแลวขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณฯยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ใหแกผูกู
ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง
ขอ 3 ในกรณีที่ผูกูผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกูมีดอกเบี้ยคางชําระ และสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 4 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายนี้ เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอื่นมาแทน และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯแลว
ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี)
สงใหสหกรณเปนอันดับแรก หากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 6 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือยาย
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯทราบ หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้ําประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง

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

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

สัญญาจํานําเลขที่..........................
สัญญาจํานําหุน
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สํานักงานเลขที่ 510 หมู 9 บานติดตอ ถนนเจริญรัฐ
ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่………………เดือน……………………………พ.ศ……………….
1. ขาพเจา…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณเลขที่…………………...........
หนวย…………………………..…………… อายุ………….…….ป.…….………เดือน มีภูมิลําเนาอยูที่บานเลขที่…………..….…หมูที่……….……
บาน………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตําบล…………..…….……………อําเภอ………………………………………..
จังหวัด………..….…….…………....……..ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันที่ทําสัญญากู
กับสหกรณเมื่อวันที่……..….….…………..…….……….………………ปจจุบันมีหุนอยูจํานวน…………..……..……………..……….………….หุน
เป น มู ล ค า ……..…………………………….บาท(………………………..……………….………………………………………………………………….………)
มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนที่ปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกันการกูเงิน
ประเภทสามัญ ที่ขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เมื่อวันที่…………….……………………………..……………..………
ตามหนั ง สื อ กู ส ามั ญ ที่ ส63 /……................……จํ า นวนเงิ น ………………………………………………..……………………………….……บาท
(.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……)
2. ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นภายหลัง จากวันที่ทําหนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้ ถือเปนจํานวนรวมกับมูลคาหุน
ที่จํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย
3. ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หักเงินคาหุนของขาพเจาที่จํานําไวกับสหกรณฯตามขอ 1
และขอ 2 แหงหนังสือสัญญาจํานําหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน ชําระหนี้เงินกูของขาพเจาที่มีอยูตอ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันทีโดยไมตองนําทรัพยที่จํานํานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งใหถือวาการจํานําเปนการบอกกลาว
การจํานําหุนตามจํานวนและมูลคาทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขาพเจาจะไมเพิกถอนขอสัญญาในการจํานําครั้งนี้เมื่อหนี้ที่ระบุไวเปนประกันยังมิไดชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้น
(ลงชื่อ)………………………..…………………………ผูจํานํา (สมาชิกผูกู)
(……………………………….……….…………)
(ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผูรับจํานํา (ผูแทนสหกรณ)
(.……………………….………………..………)
(ลงชื่อ)…………………….…………………..………พยาน
(.…………………….………………….………)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน
(.……………………………………..…………)
~ 5 ~ สามัญ ป 2563

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 ได รับ เงิ น เดื อ น
เดือนละ.........................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ.....................................บาท เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
..............................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ.............ป.......เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงินจาก สหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ
จากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน
ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบ
ลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาว
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ ง การยิ น ยอมให หัก เงิ น เดื อน บํ า เหน็ จ บํ า นาญ และหรื อเงิ น อื่ น ใดตามสิ ท ธิ ที่ ไ ดรั บ ดั ง กล า วขา งต น เป น ไปตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(..........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน

(สําหรับผูค้ําประกัน)

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

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

ชื่อ/นามสกุล

เลขสมาชิก

สังกัดหนวย

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ............................................................................ตําแหนง.…..…….....................สังกัด...............................................
ตําบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จังหวัดเลย ซึ่งขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมให
หนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร...................หักเงินเดือนหรือรายไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระ
หนี้ตามสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกันตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหาย
ตามที่ปรากฏ
ในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน
ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)..................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจา
มีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือ
เงินไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว า ด ว ยการเบิ ก จ า ยเงิ น เดื อ น เงิ น ป บํ า เหน็ จ บํ า นาญ เงิ น ประจํ า ตํ า แหน ง เงิ น เพิ่ ม และเงิ น อื่ น ใดในลั ก ษณะเดี ย วกั น และระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการ เพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณฯ
ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอม เพื่อชําระหนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)
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เอกสารประกอบคําขอกู

1. สําเนาบัตรผูกู และ สําเนาบัตรผูค้ําประกัน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
*โดยจะตองเปนบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนเทานัน้ ซึ่งมีรูปถายเห็นหนาชัดเจนและยังไมหมดอายุ
นับถึงวันรับเงินกู
2. สําเนาทะเบียนบานผูกู และ สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกา
สีน้ําเงินเทานั้น
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. เปดบัญชีเงินฝากออมทรัพย (SB) ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อโอนเงินกูเขาบัญชีผูกูและผูกู
สามารถทํารายการถอนเงินผานตู ATM ของธนาคารกรุงไทย เอกสารสําหรับเปดบัญชี ดังตอไปนี้
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน (ผูกู)
- สําเนาหนาบัญชีธนาคารกรุงไทย
- เงินเปดบัญชี จํานวน 100 บาท
*หากผูกูมีบัญชีดังกลาวแลวไมตองเปดบัญชีใหม
5. บันทึกขอความ เขียนแนบเพิ่มเติมพรอมคําขอกู (ระบุเหตุผลความจําเปนในการขอกูเงิน)
6. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูครั้งนี้ ตองรับรอง
โดย ผูอํานวยการกองคลัง ,ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชิกสังกัดหนวยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อายุ 40 ป ขึ้นไปใหแนบทะเบียนประวัตกิ ารรับราชการ (กพ.7)
***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด
***ไมใชกระดาษที่ใชแลว

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหครบถวน สมบูรณ
 เอกสารหนา 2 , 3 , 4 และ หนา 5 ลายมือชื่อ พยาน/พยานผูรับรอง ใหกรอกขอมูล
ใหเรียบรอยกอนสงคําขอกู
 ตรวจสอบลายมือชื่อผูค ้ําใหตรงกับเอกสารประกอบคําขอกู (เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา)
 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันที่ยื่นคําขอกู
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