คําขอกูสามัญโดยใชหุนและหรือเงินฝากค้ําประกัน ประจําป 2558
มีทั้งหมด 3 หนา
1. กรณีที่สมาชิกพริ้นทคําขอกูดวยตนเอง หรือถายเอกสารกรุณาใชกระดาษตามที่
ระบุในการพริ้นท ดังนี้
 หนาที่ 1 และ 2 ใชกระดาษ A 4 สีเหลืองพริ้นท
 สวนหนาที่ 3 ใชกระดาษ A 4 สีขาว
2. เขียนคําขอกูดวยตัวบรรจง หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือขีดฆาเอกสาร
3. เอกสารประกอบแนบคําขอกู กรุณาถายเอกสารใหเห็นชัดเจน ครบถวน และ
ไมใชกระดาษใชแลว (รีไซเคิล)
4. และรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบับดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น

เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรผูกู ผูค้ําประกัน พรอมสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงิน
2. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลัง 3 เดือนรับรองโดย
การเงินของหนวยงานตนสังกัด
3. เอกสารขอ3กรณีรบั รองดวยตนเอง เพิ่มสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดง
รายการรับโอน เงินเดือนยอนหลัง 3 เดือนหรือ สเตทเมนท Statement

หนังสือสัญญากูท ี่ ส________/___________
วันที่___________________________________

วันที่รับเรื่อง______________________________

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

เรียน คณะกรรมการสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด

ขอมูลทั่วไปชื่อ-สกุล...................................……….……………..….………………………...………สมาชิกเลขที่…....................…......หนวย….…….………………..………..
เกิดเมื่อวันที่…….…เดือน………………..…..พ.ศ………….....ปจจุบัน อายุ…….....ป……....…เดือน อายุครบ 60 ปในวันที่……....เดือน…………………พ.ศ…..…….…
ตําแหนงปจจุบัน…………………………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…………….………………………………………………………………อําเภอ………………….………
จังหวัด...............................เงินเดือน………...….........………….บาท ที่อยูปจจุบันบานเลขที่……..…....….หมูที่………….ถนน………………………………..…...........….
ตําบล…………….……...…….อําเภอ…………….....…....………จังหวัด……..……….………..รหัสไปรษณีย……….………….....…..โทรศัพท…………………….…..………………
รายการขอกูจ ํานวนเงินที่ขอกู………………………………….………………..………บาท (………………………………………….……………………………………………..…………….)
เหตุผลเพื่อ……………………….………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
และขอสงเงินกูคืน แบบ สหกรณ ธนาคาร จํานวน........................งวดๆ ละ..................................................บาท ในอัตราดอกเบี้ย.................ตอป
โอนเขาบัญชีเงินฝาก  สหกรณ  ธนาคาร…………………………………………….….…………. เลขที่ …………………………………………………………………..
รายการค้ําประกัน
1. คาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณทั้งหมด
 2. เงินฝากประเภท  ประจํา  ออมทรัพย  ออมทรัพยพิเศษที่เทากับวงเงินกูตามขอ 2
ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามขอบังคับระเบียบมติแนวปฏิบัติและประกาศของสหกรณออมทรัพยครูเลยจํากัดที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
และการอนุมัติเงินกูครั้งนี้ทุกประการ
ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน  ควรอนุมัติใหกู  ควรชะลอไวกอน
(ลงชื่อ)………….………..……………….ผูขอกู
(ลงชื่อ) ..................................................................
(....................................................................)
(................................................................)
ตําแหนง......................................................................................................
รายการตอไปนี้สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
เปนสมาชิก
จํากัดวงเงินกู(บาท)
ตนเงินกูคงเหลือ
มูลคาหุน
เงินฝาก
คงเหลือรับจริง
สหกรณ
90% ของหุน/
ในสหกรณ บาท)
(บาท)
(บาท)
(งวด)
80% ของเงินฝาก .....................(บาท) ดอกเบี้ย(บาท) รวม (บาท)

(1) เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้หรือขาดสงเงินสะสมรายเดือนหรือไม..................................................................................
(2) สมควรใหกูไดหรือไม................................................................................................................................................................
ลงชื่อ..........................................................เจาหนาที่
(................................................................)
ความเห็นประธานกรรมการ

ความเห็นของผูจัดการ หรือ รองผูจัดการ
 ควรอนุมัติ
 ไมควรอนุมัติให เพราะ……………………………….………….…..….
(ลงชื่อ) .................................................. ผูจัดการ / รองผูจ ัดการ
(................................................................)

 อนุมัติ.....................บาท ชําระจํานวน.........งวด ๆ ละ ..............บาท
ไมอนุมัติ เพราะ.................................................................................
(ลงชื่อ) ......................................................... ประธาน / รองประธาน
(................................................................)

~ 1 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

หนังสือสําหรับเงินกูสามัญที.่ .....…...........................……...........................วันที่.....……....................................................................
ขาพเจา.....……..................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขทะเบียนที่.....……........................
ขอทําหนังสือกูเงินสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินไปจากสหกรณเปนจํานวน.....……........................................บาท (.....…….....................................................................)
และขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวนั้นในวันทําหนังสือกูนี้ โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูพ รอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือน งวดละ.................................บาท ดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ.................
ตอปทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน.....…….........................................เปนตนขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชําระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละ
งวด ถึงกําหนดสงภายในสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณจะตองเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจายินยอมให
สหกรณเพิ่มอัตราดอกเบี้ยสูงกวาที่กําหนดไวในวรรคกอนไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปเฉพาะเพื่อการดังนี้ .........................................................................……..............................................
ขอ 4. ขาพเจายินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา เมื่อไดรบั มอบจดหมายจากสหกรณ โปรดหัก
จํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจา เพื่อสงตอสหกรณเปนอันดับแรกดวย
ขอ 5. ขาพเจาทราบและยินยอมใหถือวาในกรณีใด ๆ ดังกลาว ตามระเบียบสหกรณวาดวยการใหเงินกู และดอกเบี้ยเงินกู
พ.ศ.2548 และแกไขเพิ่มเติมทุกฉบับ เงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หักเงินคาหุนของขาพเจาตามหุนที่ไดชําระแลวทั้งหมดไวเปนประกันหนี้เงินกูของ
ขาพเจาที่มีอยูในสหกรณไดทันที โดยไมจําเปนตองนําหุนนี้ออกขายทอดตลาด
ขอ 7. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหขาพเจามีดอกเบี้ยคางชําระขาพเจายินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ยคางไป
รวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 8. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติและแนวปฏิบัติทุกกรณี ถาขาพเจาจะลาออกจากหรือยายจากขาราชการหรืองาน
ประจําตามระเบียบสหกรณ วาดวยคุณสมบัติวิธีรับสมัครสมาชิกและการขาดจากสมาชิกภาพ ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ที่ทาง
ราชการจะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อสงชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
หนังสือกูนี้ ทําไว ณ วันที่ซึ่งระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ขาพเจา.....…….....................................................................................................ไดรับเงิน
จํานวน...............................................บาท (..................……..............................................)
ไวเปนการถูกตองแลว ณ วันที.่ .......................................

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

จายถูกตองแลว

.....…..............................................พยาน
(.....…..............................................)

..............................................เจาหนาที่การเงิน

.....…..............................................พยาน
(.....…..............................................)

.....……................................................
ผูรับเงิน (ผูก)ู

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

รายการมอบอํานาจรับเงินกูตามขอ 1
ขาพเจา.....…….........................……........................................ผูกู ไดมอบอํานาจให.................……..................................................................
สมาชิกเลขทะเบียน.....……...........................................เปนผูรับเงินแทน
.....……................................................ผูกู

.....……................................................ผูรับมอบอํานาจ

(....……................................................)

(....……................................................)

....…….................................................พยาน
(....……................................................)

....…….................................................พยาน
(....……................................................)

~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูก )ู
ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................……………
เรียน □ (หัวหนาหนวยงานตนสังกัด)............................................................................................
□ ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร...................................................................................................
ขาพเจา (ผูกู)................................................................................................ตําแหนง.….......................................
สังกัด.................................................................ตําบล……….……....…….….......อําเภอ.....................................จังหวัดเลย
ไดรับเงินเดือน เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ..................................บาท
เลขประจําตัวประชาชน.......................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ................ป.............เดือน
(นับจากวันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร
.....................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนีต้ าม
สัญญากูเงินตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหาย
ตามที่ ปรากฏในสั ญญากูเงินได จนเต็ มจํ านวน ทั้ง นี้ โดยไม จําตอ งบอกกล าวใหขาพเจ าทราบล ว งหนา และในกรณี ที่
ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).....................หักเงินเดือนหรือ
เงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาว
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงิน
บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม
ความใน ขอ 30 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง
เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551
และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ.2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใ หความยินยอม / ผูกู
(...........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอนื่ ใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาทีก่ ารเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด / สินเชื่อ

