คาเตือน สมาชิกต้องกรอกรายการด้วยลายมือของตนเอง
หากมีการแก้ไข ห้ามใช้น้ายาลบคาผิดโดยเด็ดขาด

หนังสือสัญญากู้ที่............/.................
วันที่......................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
คาขอกู้เงินโครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)
ยื่นคาขอกู้ วันที…่ ….....….เดือน…………………..…….พ.ศ…..……..

วันทีร่ ับคาขอกู.้ ………....……….………………

1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุล….……………………….…………………….………………………….…………………...…...สมาชิกเลขที่…………..…………….……….…………
หน่วย………………………..…………………ตาแหน่ง………..…………………..……..สังกัดโรงเรียน/หน่วยงาน…………...…..………………………
ตาบล………..…………………...……...อาเภอ….….…………..………..….....……... จังหวัดเลย เงินเดือน……………..…...……..………...บาท
เงินวิทยฐานะ…………………….………บาท เกิดเมื่อวันที่….……...เดือน…………….…..…พ.ศ……..……..ปัจจุบันอายุ…………………..….ปี
และมีอายุครบ 60 ปี ใน วันที่….…เดือน…..……..………พ.ศ…..….…... ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่……......…..หมู่ที่…............................
ถนน……...………..….….ตาบล……..………….…….. อาเภอ…...………….…..……จังหวัด…………..……….….รหัสไปรษณีย์………….….………
โทรศัพท์ที่ทางาน...………..………………………….....บ้านพัก……………………………..…….… มือถือ…………..…………….…………..…………..
เมื่อได้รับอนุมัติ ข้าพเจ้าขอรับเงินกู้โดยให้สหกรณ์สหกรณ์ เลขทีบ่ ัญชี…….……………………………………
2. รายการขอกู้
จานวนเงินขอกู…้ ..................………………….…..…บาท(………………………………………………………………...………...………………………….)
เหตุผลเพื่อ…………………………..…...……………………...……….. และขอส่งชาระเป็นงวดรายเดือน ตามจานวนงวด ที่สหกรณ์ฯ กาหนด
เมื่อได้รับอนุมัติเงินกู้ ให้สหกรณ์ ฯ โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก สหกรณ์ฯ เลขที่บัญชี……………………......อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตาม
ประกาศ ณ วันที่ทาสัญญาโดยสหกรณ์ ฯ สงวนสิทธิในการปรับเพิ่ม / ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามประกาศของสหกรณ์ฯ โดยมิ
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. รายการค้าประกันเงินกู้
ที่

โดยเสนอให้มีผู้ค้าประกันรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ -สกุล

หน่วย

ทะเบียน
สมาชิก

ตาแหน่ง

เงินเดือน

ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน

1
2
3
4
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 ควรอนุมัติ  ควรชะลอไว้ก่อน
(ลงชื่อ)…………………………..……………..
(…………..………..……………….…………..)
ตาแหน่ง………………………………………….

4. เงื่อนไขพิเศษ ผู้กู้และผู้ค้าประกันยอมรับในเงื่อนไขใน
ข้อบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศ เกี่ยวกับการ
พิจารณาเงินกู้ครั้งนี้ทุกประการ
ลงชื่อ……………………………………………….ผู้ขอกู้
(…………..………..……………….…………..)
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หนังสือยินยอมการรับรองสถานภาพของผู้กู้
ทาที…่ …………...............………………………………
วันที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ…………….

ข้าพเจ้า………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ.....................ปี
อยู่บ้านเลขที่……….…..…….หมู่ท…ี่ …...............บ้าน...................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตาบล……..……..….….….....…..…..…….อาเภอ………..………….…….…….………จังหวัด..............................................................
รหัสไปรษณีย์…..............….…….....…..โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………..............………….….
ซึ่งเป็น  สามี  ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้).................................................................................
ขอทาหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผกู้ ู้ เป็นผู้มีอานาจในการทานิติกรรม
หรือหนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
การใดทีผ่ กู้ ู้ ได้ทานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..………..…………………)
ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนี้ร่วม
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(.................................................................)

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

1. ข้าพเจ้า คู่สัญญา (ผู้กู้) ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า และลายมือชื่อผู้ให้
ความยินยอมเป็นลายมือชื่อจริง โดยผู้ให้ความยินยอม ยินยอมให้ข้าพเจ้าทานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ได้ หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้น ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา

2. กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้คายินยอม เนือ่ งจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หย่า  หม้าย
(ลงชื่อ)……………………….…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง
(…..…………………..………………………………)
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หนังสือสัญญากู้ที่ ............/.................
วันที่......................................................

หนังสือสัญญาเงินกู้โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)
วันที่…………เดือน…….…………………………พ.ศ………………
ข้าพเจ้า………………………..………..……………….……………………………………………………….………….สมาชิกเลขที่……………………………….….………...
สังกัดหน่วย/โรงเรียน………………………..……………………………………………………..ตาบล………………………..……….อาเภอ…………..………..…..……..จังหวัด
เลย ผู้กู้ขอทาหนังสือสัญญากู้ให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด วงเงินกูจ้ านวน……………………...……บาท (……………..……..…………………..) ถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยในงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 24 จานวน 600 บาท ต่อเงินกู้ทุก 100,000 บาท,งวดที่ 25
ถึง งวดที่ 59 จานวน 1,200 บาท ต่อเงินกู้ทุก 100,000 บาท และงวดที่ 60 ให้ชาระส่วนเหลือทั้งหมด โดย ณ วันทาสัญญาสหกรณ์ ฯ
คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ....................... ต่อปี (สหกรณ์ ฯ สงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ทั้งนี้ตั้งแต่งวด
ประจาเดือน…..………….…… เป็นต้นไป ข้าพเจ้ารับและยืนยันว่าจะส่งเงินงวดชาระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้สาหรับงวดนั้นๆ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในคาขอกู้
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินอื่นใด ที่พึงได้รับตามจานวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ
ในแต่ละเดือนเพื่อชาระหนี้ตามสัญญานี้แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 5. ในกรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินบาเหน็จหรือเงินอื่นใดที่พึงได้รับ
เพื่อชาระหนี้ที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บานาญ หรือบาเหน็จ ไม่ว่ากรณีใดเมือ่ หักชาระหนี้ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นอันดับแรก
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณีข้าพเจ้าจะลาออกจากสหกรณ์ฯ หรือย้าย
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบ และทาการชาระหนีส้ ินที่มีอยู่ให้เสร็จสิ้นก่อน หากไม่ปฏิบัตติ าม ข้าพเจ้ายินยอมให้นาความในข้อ 5 มาบังคับใช้
ข้อ 8. ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดชาระหนี้ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับนาไปหักชาระ
หนี้ดังกล่าวเต็มจานวน
หนังสือสัญญากู้นี้ทาไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)………………………………………….…..ผู้กู้และผู้รับเงิน

(ลงชื่อ)……………………………………คู่สมรสผู้กู้ให้ความยินยอม

(…………..…….……………………………………….)

(………………………..…….………………………….)

(ลงชื่อ)…………………………………..……….พยานและผู้รับรอง

(ลงชื่อ)………………………………………….พยานและผู้รับรอง

(…………..…….…………………………….………….)

(…………..…….………………………..……………….)

(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้จ่ายเงิน
(……………….……………………..……………)

(ลงชื่อ)…………………..……ผู้จดั การ/รองผูจ้ ัดการ (ลงชื่อ)………………………………….เลขานุการ (ลงชือ่ )…………………………..……ประธานกรรมการ
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หนังสือสัญญากู้ที่ …….…../...............
วันที่...................................................

หนังสือสัญญาค้าประกันเงินกู้
สามัญโครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)
วันที่...............เดือน..................................พ.ศ............

1. ข้าพเจ้า และพวก ผู้มีร ายชื่อต่อไปนี้ เป็ นบุคคลผู้ค้าประกัน เงินกู้ของ ผู้กู้ ขอทาหนังสื อค้าประกันเงินกู้ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เพื่อเป็นหลักฐานการค้าประกันเงินกู้ให้กับ.................................................................... ผู้กู้
ตามหนังสือสัญญาเงินกู้ที่ …………………/…..………..….……………...ลงวันที่..................................................................................
ที่

ชื่อ – สกุล ผู้ค้าประกัน

เลข
ทะเบียน

ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล
คู่สมรสผู้ค้าประกัน

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.

2. ข้าพเจ้า ฯ ยินยอมค้าประกันให้แก่ผู้กู้อย่างไม่มีจากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกู้รายนี้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้กู้มีอยู่
ต่อสหกรณ์ ฯ และยอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติของสหกรณ์ ฯ ทุกกรณี ในกรณีข้าพเจ้า ฯ จะ
ลาออกจากสหกรณ์ ฯ หรือย้ายจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ ฯ ทราบ
3. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องเกี่ยวกับการชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนด
ตามที่กล่าวไว้ ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมค้าประกันการปฏิบัติตามข้อผู กพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่
สหกรณ์ฯ ยอมผ่อนผันเวลาส่งเงินงวดชาระหนี้ให้แก่ผู้กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้ายินยอมและตกลงร่วมลงนามในบันทึกการผ่อนเวลาดังกล่าวด้วยทุกครั้ง
4. ในกรณีทผี่ ู้กผู้ ิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กู้มีดอกเบี้ยค้างชาระ และสหกรณ์ฯบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ข้าพเจ้ายังคงเพิกเฉยไม่ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ฯ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯนาดอกเบี้ยค้างชาระ
ไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกู้นี้
5. ข้าพเจ้า ฯ ยอมรับข้อผูกพันว่าการพ้นจากสมาชิกภาพการจัดการหนี้ของผู้กู้ยังไม่เสร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมไม่เป็น
เหตุ ใ ห้ ห ลุ ด พ้ น จากการค้ าประกั น รายนี้ เว้ น แต่ ผู้ กู้ จ ะจั ด หาผู้ ค้ าประกั น รายอื่ น มาแทน และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ฯ แล้ว
6. ข้าพเจ้า ฯ ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญหรือบาเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักชาระหนี้
ทางราชการแล้ว(ถ้ามี) ส่งให้สหกรณ์ ฯ เป็นอันดับแรกหากเกิดกรณีตามข้อ 3 แห่งหนังสือสัญญาค้าประกันฉบับนี้
(ลงชื่อ).........................................พยาน
(................................................)

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

สัญญาจานาเลขที…่ ……….………….

สัญญาจานาหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
สานักงานเลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ถนนเจริญรัฐ ตาบลนาอาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่………………เดือน……………………………พ.ศ………….
1. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณ์เลขที่…………………...........
หน่วย………………..…………..…….…….อายุ……………..……….ปี………..………เดือน มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเลขที่…………….……หมู่ที่..…….
บ้าน………………….……….………..ถนน…………….........……………….ตาบล…………..…….…………อาเภอ……………………………….………....
จังหวัด………..….…….…..……..ได้นาหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด มาจานาไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด โดยประสงค์ให้จานาเงินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนหุ้นมาเป็นประกันการกู้เงินประเภทสามัญที่ข้าพเจ้าได้กู้ไปจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เมื่อวันที่…………….…….…………………………………………..….……ตามหนังสือสัญญากูเ้ งินสามัญ
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา) เลขที.่ .........../.……..…….……จานวนเงิน…………..……………………………บาท
(.………………………………………………………………….…………………….…….……)
2. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลค่าหุ้น และหรือเงินฝากที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากวันที่ทาหนังสือสัญญาจานาฉบับนี้ ถือเป็น
จานวนรวมกับมูลค่าหุ้นที่จานาไว้ตามข้อ 1 แห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่จานาไว้กับสหกรณ์ ฯตามข้อ 1
และข้อ 2 แห่งหนังสือสัญญาจานาหุ้นฉบับนี้ไว้เป็นประกันตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น ชาระหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่
ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ได้ทันทีโดยไม่ต้องนาทรัพย์ที่จานานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งให้ถือว่าการจานาเป็นการบอก
กล่าวการจานาหุ้นตามจานวน และมูลค่าทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนข้อสัญญาในการจานาครั้งนี้ เมื่อหนี้ที่ระบุไว้เป็นประกันยังมิได้ชาระแก่สหกรณ์ฯให้เสร็จสิ้น
(ลงชื่อ)………………………..…………………………ผู้จานา (สมาชิกผู้กู้)
(……………………………….……….…………)
(ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผู้รับจานา (ผู้แทนสหกรณ์)
(.……………………….………………..………)
(ลงชื่อ)…………………….…………………..………พยาน
(.…………………….………………….………)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน
(.……………………………………..…………)

~5~

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบาเหน็จ บานาญจากทางราชการ หรือหน่วยงาน
(สาหรับผู้ก)ู้

เรียน

ที่ทางาน………….………..………………………………
วันที…่ …………….…………………….................……………
หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด............................................................................................

ข้าพเจ้า (ผู้กู้)......................................................................................................................ตาแหน่ง............................................
สั ง กั ด .................................................................ต าบล……….……....…….….......อ าเภอ.....................................จั ง หวั ด เลย ได้ รั บ
เงินเดือน เดือนละ......................................บาท และมีเงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ...........................................บาท เลขที่บัตร
ประจาตัวประชาชน........................................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ....................ปี................เดือน
(นั บ จากวั น ที่ ยื่ น ขอกู้ ) ได้ ข อกู้ เ งิ น จาก สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู เ ลย จ ากั ด โดยยิ น ยอมให้ หน่ วยงานต้ นสั ง กั ด หรื อ ธนาคาร
................................................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด
เพื่อชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และ
ค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจานวน ทั้งนี้ โดยไม่ ต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้า
ย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)..........................................หักเงินเดือนหรือเงินได้
อื่นใด จากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่า
จะชาระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจของหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงาน หักเงินบาเหน็จ
บานาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะชาระหนี้ เสร็จสิ้น
อนึ่ ง การยิ น ยอมให้ หั ก เงิ น เดื อ น บ าเหน็ จ บ านาญ และหรื อ เงิ น อื่ น ใดตามสิ ท ธิ ที่ ไ ด้ รั บ ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และ ระเบี ยบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บาเหน็จบานาญ ข้าราชการเพื่อชาระหนี้
เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบ ยินยอมปฏิบัติตาม โดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลายมือชื่อ...............................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้
(..............................................................)
คารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน
ขอรับรองว่าจะดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบาเหน็จ บานาญ จากทางราชการ หรือหน่วยงาน
(สาหรับผู้ค้าประกัน)
วันที่………….…………………….................…………

เรียน หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด.................................................................................................
ข้าพเจ้าผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้
ที่

ชื่อ/นามสกุล

เลขสมาชิก

สังกัดหน่วย

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

1.
2.
3.
4.
เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ ของ...................................................................................ตาแหน่ง.…..………...............................................
สัง กัด .................................................. ต าบล…..………………….………..….อาเภอ.........................................จัง หวั ดเลย ซึ่ ง ขอกู้เงิน จาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร.......................หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นใด ที่ข้าพเจ้ามี
สิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้
เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินได้ จนเต็มจานวน ทั้งนี้ โดยไม่จาต้องบอกกล่าวให้
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)....................
หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าว
ให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีข้าพเจ้า ลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบาเหน็จ
บานาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะ
ชาระหนี้เสร็จสิน้
อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บาเหน็จ บานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใด
ในลักษณะเดียวกัน และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือน บาเหน็จบานาญ ข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แก่
สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ฯ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบ และยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไข ทุกประการ จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสาคัญ
คารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน
ขอรับรองว่าจะดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตลอดไป
จนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิ้น ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์

1. ลายมือชื่อ…………………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
(.………..………………….…..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..…………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
(…..……...………………..……….………..…)
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โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม(โคกหนองนา)
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ประจาปี 2565
1. ชื่อ - สกุล................................................................สมาชิกเลขที่............................หน่วย.........................................เลขที่
บัตรประจาตัวประชาชน (13หลัก)........................................................................................................................
อยู่บ้านเลขที่................หมู่บ้าน.......................หมู่ ที่............ซอย.......................ตาบล....................................................
อาเภอ................................. จังหวัด.......................................โทรศัพท์..........................................................................
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม(โคกหนองนา)สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
2. ชื่อหน่วยงาน/สถานที่ทางาน................................................................ตาแหน่ง........................................................
3. ประสงค์นาที่ดินขนาด.............ไร่...........งาน.............ตรว. ตั้งอยู่ที่ หมู่บ้าน........................หมู่...............ซอย............ ตาบล
.............................อาเภอ..........................................จังหวัด.......................ประเภทกรรมสิทธิ์.............................
เลขที่.................................เข้าร่วมโครงการฯพื้นที่ขนาด.........….ไร่ ...........งาน ....................ตร.ว.
ซึ่งที่ดินแปลงดังกล่าวมีเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน จานวน...........คน (ให้ระบุ ชื่อ-สกุลทุกคนที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน)
1..............................................................................................................
2..............................................................................................................
3.............................................................................................................
4.............................................................................................................
มีความสัมพันธ์กับผู้กู้ ตนเอง

สามี

ภรรยา

อื่นๆระบุ..............................................................

4. สมาชิกประสงค์ให้สหกรณ์ฯดาเนินการดังต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปรับพื้นที่สาหรับปลูกพืช

อื่นๆ………………………………

ขุดบ่อสาหรับกักเก็บน้า
วางระบบน้าหรือน้าบาดาล
ทาระบบไฟฟ้า (โซล่าเซลล์)
จัดหาพืชพรรณหรือพันธุ์ไม้
5. สภาพพื้นที่ก่อนเข้าร่วมโครงการฯ(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เป็นที่รกร้างว่างเปล่า

ที่ร่องสวน

ที่ลาดชัน

ที่ราบลุ่ม

มีการปลูกพืชแล้วบางส่วน

มีการปลูกพืชเต็มพื้นที่

ที่ตาบอด

มีแหล่งน้าเก่า

อื่นๆระบุ..............................
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6. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าทราบ ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่คณะกรรมการกาหนดและข้อมูลที่ให้กับสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบเอกสารหรือข้อเท็จจริงในภายหลัง ปรากฏว่า ข้าพเจ้าให้
ข้อมูลเท็จกับสหกรณ์ฯให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติข้าพเจ้าจะไม่ใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆทั้งสิ้น
(ลงชื่อ).................................................ผู้กู้

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

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

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

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

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

ความเห็นของคณะอนุกรรมการประเมิน
(

) ควรอนุมัติ

(

) ไม่อนุมัติ

(

) อนุมัติตามเสนอ

(

) ไม่อนุมัติ

ลงชื่อ
(

กรรมการ
)

ลงชื่อ
(

ประธานกรรมการ
)

ลงชื่อ
(

เลขานุการ
)

ลงชื่อ
(

ผู้ช่วยเลขานุการ
)
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แบบประเมินค่าใช้จ่ายโครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา) สอ.ครูเลย
จากัด ปี 2565
วันที่……..เดือน……………….พ.ศ…………...
ข้าพเจ้า……………………………………….………………….…………..……เลขสมาชิก.........................หน่วย............................
ตาแหน่ง……………………………………....บ้านเลขที…่ ……..….…หมู่บ้าน.................หมู่ที่............ถนน..............................
ตาบล………………….…………อาเภอ…………………………จังหวัด................................โทร…………………………………………

รายละเอียดการประเมินดังรายการต่อไปนี้
ที่
1
2
3
4
5
6

รายการ

จานวน

หน่วย

ปรับพื้นที่สาหรับปลูกพืช
ขุดบ่อสาหรับกักเก็บน้า
วางระบบน้าหรือน้าบาดาล
ทาระบบไฟฟ้า (โซล่าเซลล์)
จัดหาพืชพรรณหรือพันธุ์ไม้
อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ราคาหน่วยละ

(ไร่)
(ตร.ม.)
(จุด)
(จุด)
(ต้น)

คณะกรรมการประเมิน
อนุมัติจานวน
คงเหลือรับจริง
รวมอนุมัติทั้งสิ้น

บาท
บาท (ไม่เกินจานวน 80,000 บาท)
บาท

ลงชื่อ...........................................................ผูก้ ู้
(...................................................................)
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รวมเป็นเงิน
(บาท)

หมายเหตุ

แผนที่ แสดงที่ตั้งของที่ดิน(GPS) ที่จะประยุกต์สู่
โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)
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รูปแบบในการดาเนินการโครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)
“การจัดสรรค์พื้นที่ประกอบโครงการฯ”
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เอกสารประกอบคาขอกูโ้ ครงการเงินกู้
โครงการสวัสดิการส่งเสริมการประกอบอาชีพเสริม (โคกหนองนา)
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้
1.1 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชน ของผู้กู้ จานวน1 ชุด
1.2 สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้กู้ จานวน1 ชุด
1.3 สาเนาโฉนด
1.4 พิกัดที่ตั้ง GPS (แผนที่พอสังเขป)
1.5 บัญชีรายละเอียดเงินเดือนทีแ่ สดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
1.5.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าทีก่ ารเงินหน่วยงานต้นสังกัด กรณี
รับรองด้วยตนเอง สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
1.5.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 1.4.1 ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด
ลงนามเอกสาร ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
1.5.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านั้น
***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
1.6 บันทึกข้อความ ชือ่ โครงการ.....................เขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมคาขอกู้
1.7 สาหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพิม่ หนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกูค้ รัง้ นี้ ต้อง
รับรองโดย
ผู้อานวยการกองคลัง และ ปลัดเทศบาล/ปลัดอบต. และสมาชิกสังกัดหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
อายุ 40 ปีขนึ้ ไป ให้แนบทะเบียนประวัตกิ ารรับราชการ (กพ.7)
1.8 เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (SB) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เพื่อโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีผกู้ ู้และผู้กู้
สามารถทารายการถอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย เอกสารสาหรับเปิดบัญชี ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชุด
- สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
- เงินเปิดบัญชี จานวน 100 บาท
**หากผูก้ ู้มีบญ
ั ชีดังกล่าวแล้วไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
1.9 สมาชิกต้องกรอกหนังสือยินยอมให้ธนาคารกรุงไทย หักเงินเพื่อชาระหนีส้ หกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
(บัญชีเงินเดือนเท่านั้น)
2. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับผูค้ ้าประกัน
2.1 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรือบัตรประจาตัวประชาชน ผู้ค้า จานวน 1 ชุด
2.2 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้า จานวน 1 ชุด
2.3 สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้ค้า (ถ้ามี)

**เอกสารทุกฉบับอ่านออกชัดเจน ห้ามขูดขีดฆ่าและไม่ใช้น้ายาลบคาผิด ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว
**เจ้าของเอกสารลงนามสาเนาถูกต้องเรียบร้อยด้วยปากกาสีนาเงินเท่านั้น
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