เอกสารประกอบคาขอกู้
1. สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชน
(ยังไม่หมดอายุในวันรับเงินกู้ จานวน 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
3. สลิปเงินเดือน 1 เดือน
4. สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร จานวน 1 ฉบับ
รับคาขอกู้วันที_่ __________________

เลขที่สญ
ั ญา

ฉฉ64 /.............................

วันที.่ ............................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
หนังสือและสัญญากู้เงิน โครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564
ยื่นคาร้องวันที่….........…เดือน…………………..….พ.ศ…………..…

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ– สกุล …….……………………………..…………..………..……………………......…...……เลขที่สมาชิก.………..................................หน่วย......................................................
ตาแหน่ง.............................................................สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)……....…….……………..………………………อาเภอ..........................................จังหวัดเลย
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที…่ ..……..…..หมู่ท…ี่ ….......ถนน......…………...………..........….ตาบล………..……….…..…….อาเภอ......................................จังหวัด........................
รหัสไปรษณีย์…………...........….โทรศัพท์ มือถือ………….……………..………..ID LINE…………………………….เกิดเมื่อวันที…่ ...…..เดือน………….…..…..…..พ.ศ……............
ปัจจุบันอายุ………….....ปี.……..…..เดือนและมีอายุครบ 60 ปี ใน วันที่ ...................เดือน.........................................พ.ศ. ........................... เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้
ให้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ บัญชีเลขที่.........................................................................................
2. รายการขอกู้และการรับสภาพหนี้
2.1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินครั้งนี้จานวน.....................................................................บาท (.....................................................................................................................)
เหตุผลการขอกู้เพื่อ....................................................................................... และขอส่งชาระหนี้เป็นงวดรายเดือน ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ กาหนด อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 6.25 ต่อปี โดยสหกรณ์ฯ สงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2.2 ข้าพเจ้ายอมรับเงือ่ นไขที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ ระเบียบ แนวปฏิบัติ และมติของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ครั้งนี้ทุกประการ โดยไม่มขี ้อโต้แย้งใดๆ
2.3 ในหนังสือกู้ฉบับนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้แสดงเจตนาต่อผู้บังคับบัญชา ที่มีอานาจสั่ง จ่ายเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสทิ ธิได้รับโดยให้รับรู้ว่า
“ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินกูด้ ังกล่าว เพื่อชาระหนี้ที่มอี ยู่กับสหกรณ์ฯ จนครบจานวน โดยไม่มีขอ้ โต้แย้งใดๆ”และข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินค้างชาระ
สสอค. จานวน............................บาท
สส.ชสอ. จานวน...........................บาท
(ลงชือ่ ).............................................................ผู้กู้
(..............................................................)
3. สถานภาพ (สาหรับเจ้าหน้าที่ลงข้อมูล)
3.1 เป็นสมาชิก..............................งวด (ไม่รวมกรณีโอน)
3.2 วงเงินกู้ไม่เกิน 80% ของเงินปันผล และเฉลี่ยคืน ณ สิ้นปี บั ญชี 2564 จานวน..............................................บาท
3.3 ไม่มีสิทธิ์กู้ดว้ ยเหตุผลดังนี้
เป็นสมาชิกไม่ครบ 12 งวด
ถูกศาลหรือสานักงานบังคับคดีแจ้งอายัดสิทธิ์เรียกร้องเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืน
มีดอกเบี้ยค้าง......................................บาท
ผิดนัดชาระหนี้จานวน...........................................................................................................
หลักประกันบกพร่องค้าประกัน.................................................................................
เกษียณอายุราชการ / ลาออกจากราชการ ในปี 2564
(ลงชื่อ)............................................................เจ้าหน้าที่
อื่น ๆ ..............................................................................................
(.....................................................................)
ความเห็นของผู้จัดการหรือรองผู้จดั การ
อนุมัติโดยประธาน / รองประธาน
ควรอนุมัต.ิ ...................................................................บาท
อนุมัติ.......................................................บาท
ไม่ควรอนุมัติ ด้วยเหตุผล................................................
ไม่ควรอนุมัติ ..........................................................
(ลงชื่อ).............................................................
(...........................................................)

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

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้า..................................................................................................................................ผู้กู้ ได้รับเงินกู้
จานวน................................................บาท (..................................................................................................)
(ลงชื่อ).........................................เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
ถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่........................................................................
( ลงชื่อ )..........................................................ผู้รับเงิน (.............................................................................)
(.................................................................................)
(ลงชื่อ).......................................ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ (ลงชื่อ)........................................เลขานุการ (ลงชื่อ)........................................ประธาน / รองประธาน
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
หนังสือแสดงการยินยอมและมอบอานาจ
ให้หักเงินได้หรือเงินอื่นใด ประจาปี 2564
ทาที่.....................................................................
วันที่......................เดือน............................พ.ศ.........................
ด้วยข้าพเจ้า...........................................................................................................สมาชิกเลขที.่ ............................................................
สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…………………………………………………..……..……………………อาเภอ...........................................................จังหวัดเลยที่อยู่
ปัจจุบนั บ้านเลขที่………………….…..หมู่ท…ี่ ………..…....ถนน......………………..…….......….ตาบล………………….……..…….อาเภอ.......................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย…์ ………...........................….เบอร์โทรศัพท์………..…………………………………………..…….......
ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้มอบอานาจ” มอบอานาจให้ “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด” ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า “ผู้รับมอบอานาจ” เป็นผู้มีอานาจหักเงิน
ได้หรือเงินอื่นใด ประจาปี 2564 เพื่อชาระหนี้เงินกู้ โครงการเงินกู้ฉกุ เฉินกรณีพเิ ศษ พ.ศ. 2564 ที่มีกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตามหนังสือ
และสัญญากู้ที่ ฉฉ64 / ...............................ลงวันที่.......................................................... จานวนเงินกูต้ ามหนังสือกูร้ วมทั้งต้นเงินพร้อมดอกเบี้ย อัตรา
ดอกเบี้ยตามประกาศอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ของสหกรณ์ฯ ผู้กาหนดถือใช้ตลอดจนดาเนินการอันเกี่ยวกับการรับเงินได้หรือเงินอื่นใด แทน “ผู้มอบอานาจ”
จนเสร็จการ “ผู้มอบอานาจ” ขอรับผิดชอบในกิจการใด ๆ ที่ “ผู้รับมอบอานาจ” ได้กระทาไปอันเกี่ยวกับกิจการที่ได้รับมอบหมายทุกประการ
“ผู้มอบอานาจ” และ“ผู้รับมอบอานาจ” ได้อ่านและเข้าใจถูกต้องตรงกันจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

(ลงชื่อ)..............................................ผู้มอบอานาจ(ผู้กู้)

(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับมอบอานาจ(สหกรณ์)

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

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

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

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

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

(...........................................................)
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สัญญาจานาเลขที่..........................
สัญญาจานาหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
สานักงานเลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ถนนเจริญรัฐ
ตาบลนาอาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่……………เดือน…………………………พ.ศ……………….
1. ข้าพเจ้า……………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณ์เลขที่………………….................
หน่วย…………………………… อายุ……….…….ปี มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเลขที่…………หมู่ท…ี่ …….…บ้าน………………….…………
ถนน…………….........……… ตาบล…………..…….……………อาเภอ…………………………………จังหวัด………..….…….………….....
ได้นาหุ้นทั้งหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุ้น มาจานาไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด โดยประสงค์ให้จานาเงินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนหุ้นมาเป็นประกันการกู้เงินประเภท โครงการเงินกู้
ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564 ที่ข้าพเจ้าได้กู้ไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เมื่อวันที่…………….………………..…
ตามหนังสือกูแ้ ละสัญญากู้เงินโครงการเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพิเศษ พ.ศ. 2564 ที่ ฉฉ64/……....................................……
จานวนเงิน…………….……….………..……………..…บาท(.…………………………….………………………………………..…………………)
2. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นภายหลัง จากวันที่ทาหนังสือสัญญาจานาฉบับนี้ ถือเป็นจานวนรวม
กับมูลค่าหุ้นที่จานาไว้ตามข้อ 1 แห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่จานาไว้กับสหกรณ์ฯ
ตามข้อ 1 และข้อ 2 แห่งหนังสือสัญญาจานาหุ้นฉบับนี้ไว้เป็นประกันตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น ชาระหนี้
เงินกู้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ได้ทันทีโดยไม่ต้องนาทรัพย์ที่จานานี้ออกขายทอดตลาด
ทั้งให้ถือว่าการจานาเป็นการบอกกล่าวการจานาหุ้นตามจานวนและมูลค่าทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนข้อสัญญาในการจานาครั้งนี้เมื่อหนี้ที่ระบุไว้เป็นประกันยังมิได้ชาระแก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
(ลงชือ่ )………………………..……………………ผู้จานา (สมาชิกผู้กู้)
(……………………………….……………)
(ลงชือ่ )……………….…………..…………….ผู้รับจานา(ผู้แทนสหกรณ์)
(.…………………..…….…………………)
(ลงชือ่ )…………………….…………..…..………พยาน
(.…………………….………………….……)
(ลงชือ่ )………………………………………………พยาน
(.……………………………………..………)
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