หนังสือสัญญากูที่ ส63/…………………………….

รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอกู ดูที่หนา 4

วันที…่ ………………………………………………….

วันที่รับคําขอกู_ _________________________

คําขอและหนังสือกูเงินสามัญโดยใชหุนและหรือเงินฝากค้ําประกัน
เรียน คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

เขียนที่….............................................................
วันที่.................เดือน........………….....................พ.ศ. ..............

ขอมูลทั่วไป ชื่อ-สกุล...................................……….……………..….………………………..……สมาชิกเลขที…่ .........................…....หนวย…..………………………..
เกิดเมื่อวันที…่ ….…เดือน……………..…..พ.ศ………….....ปจจุบัน อายุ……....ป……...…เดือน อายุครบ 60 ปในวันที่……....เดือน………………พ.ศ…….…….…
ตําแหนงปจจุบัน…………………………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…………….………………………………อําเภอ………….…….…จังหวัด........................
เงินเดือน………...….........………….บาท ที่อยูปจจุบัน บานเลขที…่ …..…....….หมูที่………….ถนน……………………………ตําบล………………….……...........…….
อําเภอ…………….....…...………จังหวัด……..….………..รหัสไปรษณีย……….………….....…..โทรศัพท…………………….…..……………ID LINE…………………………
รายการขอกูจ ํานวนเงินที่ขอกู… ……………………………….……………..………บาท (………………………………………….…………………………………………………….)
เหตุผลเพือ่ ………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
และขอสงเงินกูคืน แบบ สหกรณ ธนาคาร จํานวน........................งวดๆ ละ..................................................บาท ในอัตราดอกเบี้ย.................
ตอป โอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝาก  สหกรณ  ธนาคาร…………………………….….…………. เลขที่ …………………………………………………………..
รายการค้ําประกัน
 1. คาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณทั้งหมด
 2. เงินฝากประเภท  ประจํา  ออมทรัพย  ออมทรัพยพิเศษ

ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติและประกาศของสหกรณออมทรัพยครูเลยจํากัดที่เกี่ยวของกับการ
พิจารณาและ การอนุมัติเงินกูครั้งนี้ทุกประการ
(ลงชื่อ)………….………..…………………………………….ผูขอกู
(....................................................................)
ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน  ควรอนุมัติใหกู  ควรชะลอ
(ลงชื่อ).................................................................
(.................................................................)
ตําแหนง......................................................................................................

การกําหนดวงเงินกู (สําหรับเจาหนาที่)
(1) มูลคาหุนปจจุบัน ............................................บาท กําหนดวงเงินไมเกินรอยละ90 ...........................................บาท
(2) เงินฝากเลขที่บัญชี .........................จํานวน.......................บาท กําหนดวงเงินไมเกินรอยละ80...........................บาท
ลงชือ่ ..........................................................เจาหนาที่
(................................................................)

~ 1 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

หนังสือสัญญากูที่ ส63/…………………
วันที่……………………………………………..

หนังสือสัญญากูเงินสามัญ
ขาพเจา.....……....................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขทะเบียนที่.....………..........................
ขอทําหนังสือกูเงินสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินไปจากสหกรณเปนจํานวน.....……........................................บาท(.....…….........................................................................)
และขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวนั้นในวันทําหนังสือกูนี้ โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราเทากันงวดละ…………….…..………………………………..…….บาท จํานวน……...……….…..งวด
โดย ณ วันทําสัญญา สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ………………ตอป (สหกรณสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา)
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน………………..…………….เปนตนไป ขาพเจารับและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปเฉพาะเพื่อการดังนี้ .........................................................................……..............................................
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ที่พึงไดรับตามจํานวนที่สหกรณเรียกเก็บในแต
ละเดือนเพื่อชําระหนี้ หุน และหรือเงินอื่นใด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 5. ขาพเจาทราบและยินยอมใหถือวาในกรณีใด ๆ ดังกลาว ตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกู และดอกเบี้ยเงินกู พ.ศ.2560
และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หักเงินคาหุนของขาพเจาตามหุนที่ไดชําระแลวทั้งหมดไวเปนประกันหนี้เงินกู
ของขาพเจาที่มีอยูในสหกรณไดทันที โดยไมจําเปนตองนําหุนนี้ออกขายทอดตลาด
ขอ 7. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหขาพเจามีดอกเบี้ยคางชําระขาพเจายินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ยคาง
ไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 8. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติทุกกรณี ถาขาพเจาจะลาออกจากหรือยายจากขาราชการหรืองาน
ประจําตามระเบียบสหกรณ วาดวยคุณสมบัติวิธรี ับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ขอ 9. ในกรณีที่คูสมรสของขาพเจามีภาระดอกเบี้ยคางและผิดนัดชําระหนี้รายเดือน ขาพเจายินยอมใหนําเงินกูที่ขาพเจาไดรับนําไปหักชําระ
หนี้ดังกลาวเต็มจํานวน
ถาขาพเจาไมจดั การชําระหนีส้ ินใหเสร็จตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด
ที่ทางราชการจะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
หนังสือกูนี้ ทําไว ณ วันที่ซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)……………………………………………………..………ผูกูและผูรับเงิน
(…………..…….…………………………………………….)

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

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

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

(ลงชื่อ)………………………………………………………….ผูจายเงิน
(…………..…….………………………………..………….)

(ลงชื่อ)…………………………..………ผูจัดการ/รองผูจัดการ

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

(ลงชื่อ)………………………………..…….เลขานุการ

~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

(ลงชื่อ)……………………….….………ประธานกรรมการ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน

(สําหรับผูกู)

ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................……………
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด............................................................................................
ขาพเจา (ผูกู)..........................................................................................................ตําแหนง.…........................................................
สั ง กั ด .....................................................................................ตํ า บล……….……....…….….......อํ า เภอ.....................................จั ง หวั ด เลย
ไดรับเงินเดือน เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ.............................บาท เลขที่บัตรประจําตัว
ประชาชน....................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ........ป.....เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงินจาก
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร.....................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิ
ไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้
เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมตองบอกกลาวใหขาพเจา
ทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม)......................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจา มีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้
ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยิ นยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็ จ บํ านาญ และหรือเงิน อื่น ใดตามสิท ธิที่ไ ดรั บดัง กล าวขางตน เป นไปตามระเบีย บ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณฯ ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข ทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(................................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงานตนสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)

~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรผูกู ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
*โดยจะตองเปนบัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนเทานัน้ ซึ่งยังไมหมดอายุนับถึงวันรับเงินกู
2. สําเนาทะเบียนบานผูกู ลงนามรับรองโดยเจาของเอกสาร ดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
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 สมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่ ให ผูอํานวยการกองคลัง รับรองเทานัน้
*พรอมรายการรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเมนท)
4. สําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคาร (ที่ตองการโอนเงิน) พรอมลงลายมือชื่อเจาตัวลงนามรับรองดวย
ปากกาสีน้ําเงินเทานั้น
5. สําหรับสมาชิกสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูครั้งนี้
ตองรับรองโดย ผูอํานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. ตามลําดับ และสมาชิกสังกัดหนวยองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น อายุ 40 ป ขึ้นไปใหแนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)
***เอกสารทุกหนาอานออกชัดเจน หามขูดลบ ขีดฆาหรือใชน้ํายาลบคําผิดโดยเด็ดขาด
***ไมใชกระดาษที่ใชแลว

 กรอกขอมูลในเอกสารคําขอกูใหสมบูรณ ครบถวน
 ตรวจลายมือชือ่ ผูค้ําใหตรงกับเอกสารประกอบคําขอกู ( เซ็นใหเหมือนกันทุกหนา )
 เอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการยื่นขอกูเงินตองครบถวนถูกตอง ในวันที่ยื่นสงคําขอกู
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