คําขอกูและหนังสือสัญญากูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผานระบบ ATM)

มีทั้งหมด 5 หนา
1. กรณีที่สมาชิกพริ้นทคําขอกูดวยตนเอง หรือถายเอกสารกรุณาใชกระดาษตามที่
ระบุในการพริ้นท ดังนี้
 หนาที่ 1 ใชกระดาษ A 4 สีครีมพริ้นท
 สวนหนาที่ 2-5 ใชกระดาษ A 4 สีขาว
2. เขียนคําขอกูดวยตัวบรรจง หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือขีดฆาเอกสาร
3. เอกสารประกอบแนบคําขอกู กรุณาถายเอกสารใหเห็นชัดเจน ครบถวน และ
ไมใชกระดาษใชแลว (รีไซเคิล)
4. และรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบับดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น

เอกสารประกอบคําขอกู

1. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานผูกู พรอมสําเนาถูกตองดวยปากกา
สีน้ําเงิน
2. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ที่จายยอนหลัง 3 เดือนรับรองโดย
การเงินของหนวยงานตนสังกัด
3. เอกสารขอ3 กรณีรับรองดวยตนเองตองเพิ่มสําเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดง
รายการรับโอน เงินเดือนยอนหลัง 3 เดือนหรือ สเตทเมนท Statement
4. สําเนาบัญชีหนาบัญชีเงินฝากธนาคาร สําหรับทําธุรกรรมเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน

หนังสือสัญญากูท.ี่ ….…….….……..….
วันที่.................................................

คําขอกูและหนังสือสัญญากูเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผานระบบ ATM)
ทําที่ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ………….....
ขาพเจาชื่อ…………………………......…………………….……………………เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เลขทะเบียน........................
เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนง…………………..……………..….….…………อายุ………………….ป
สังกัดหนวยงาน/โรงเรียน…………………..….……………..………..อําเภอ………….……………....………จังหวัดเลย เบอรโทร....................................................
ที่อยูบานเลขที่......................หมูที่............ ตําบล..............................................อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย. ........................ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา“ผูกู”ไดทําหนังสือสัญญากูเงินไวใหแกสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู”
เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 1 ผูกไู ดกูเงินจากผูใหกู เปนวงเงิน จํานวน….….................…….…….บาท (………….……………….………………....……….……………….......…….)
โดยผูกูมีทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน และสงชําระหนี้เปนงวดรายเดือน จํานวน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันทําสัญญา ผูก ู
ยอมใหผใู หกู หักเงินกูประเภทเดียวกันนี้ที่ผูกูคางชําระตามสัญญากูเดิมกอนโดยวิธีการหักกลบลบหนี้
ขอ 2 หลักประกันเงินกูตามขอ 1. ใชทุนเรือนหุนจํานวน.......................................บาท ของผูกูที่มีอยูในสหกรณ ฯ ค้ําประกันเต็มวงเงินกู
ขอ 3 ผูก ูสามารถเบิกเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตตองไมเกินวงเงินกูท ี่ไดรับอนุมัติจากผูใหกู โดยการเบิกผาน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ที่ผูกูไดเปดบัญชีออมทรัพยตามเลขบัญชีที่
หรือเบิกผานระบบถอนเงินอัตโนมัติโดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเมื่อใดที่ผูกูไดเบิกถอนเงินออกไปถือวาผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกูแลว
และใหถือวายอดเงินที่ผูกูเบิกออกไปนั้นเปนยอดหนี้ที่ผูใหกูไดนํามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไว
ขอ 4 ผูกูตกลงวา จะชําระหนี้เปนงวดรายเดือนจํานวนงวดตามที่ระเบียบกําหนด ตามจํานวนเงินกูที่ผูกูไดรับครั้งหลังสุดและตามอัตราที่
สหกรณกําหนดภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงชําระคืนเงินตนเทากันทุกงวด จํานวนงวดชําระตามที่สหกรณกําหนดวัน แตงวดสุดทาย
ดอกเบี้ยตางหาก หากผูกทู ําผิดขอบังคับอันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกูไมวากรณีใด ๆ ผูกูยินยอมใหถือวาเงินกูนี้เปนอัน
ถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 5 ถาผูกูชําระหนี้ไดตามสัญญาและไมทําผิดระเบียบ / มติของผูใหกูทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน ผูใหกูจะเตรียมเงินตนเทากับสวนที่ผูกู
ไดชําระคืนแกผูใหกูแลว เพื่อไวบริการแกผูกูใหเต็มตามวงเงินในขอ 1
ขอ 6 ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยการคิดดอกเบี้ยผูใหกูคิดดอกเบี้ยเปนรายวันจากตนเงินที่คางชําระ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยผูใหกูปรับเปลี่ยน เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดโดยไมตองแจงใหผูกูทราบ
ขอ 7 ในกรณีทผี่ ูกผู ิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกมู ีดอกเบี้ยคางชําระ ผูกยู ินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ยคางไปรวมกับหนี้
คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 8 ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับและระเบียบวาดวยการใหเงินกู ฯ ของผูใหกูที่กําหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ
รวมทั้งหากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซึ่งผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา
ขอ 9 หากผูกูผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใดใหถือวาผิดนัดชําระทั้งหมด สัญญากูเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน ผูกูยินยอมใหผูใหกู
ดําเนินการตามระเบียบขอบังคับ รวมถึงการดําเนินการตามกฎหมาย หากมีการฟองรองบังคับคดี ผูกูยินยอมชดใชคาเสียหาย, คาติดตามทวงถาม
ตลอดจนคาใชจายในการดําเนินคดีแกผูใหกูโดยครบถวน
ขอ 10 ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือเงินกูนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป ที่ทําหนังสือแลว
ลงชื่อ…………………………………………………ผูกู
(…………..………………………………………………..)
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ลงชื่อ……………………………………………………..พยาน
(……………………………………………………….……………)

บันทึกการพิจารณาของเจาหนาที่
1.สถานภาพปจจุบัน
สิทธิ์ก/ู อนุมัติ
เพิ่มหุน
รายการหักชําระหนี้
หนี้สามัญ/สามัญเอื้ออาทร

หนี้ สพช.
หนี้พิเศษ
หนี้สวัสดิการกระแสรายวัน

หนี้ฉุกเฉิน
หนี้วิทยฐานะ
หนี้ สคส.
หนี้ สสอค.
หนี้ ลอตเตอรี่
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยรับลวงหนา
ดอกเบี้ยจายคืน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

เงินรายรับรวมเดือนปจจุบัน
เงินเดือน
เงินประจําตําแหนง
บาท
รวม
บาท หักรอยละ 10 ของเงินรายรับรวม
บาท รายรับสุทธิคงเหลือโอนเขาบัญชี
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท ทุนเรือนหุนปจจุบัน
บาท เงินคงเหลือคํานวณสิทธิ์กูเพื่อสงชําระหนี้

สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ
สงหนี้งวดละ

ยอดรับจริง

2.การสงชําระหนี้
(……..) เคยผิดนัดชําระหนี้ในเดือน......................................

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท

บาท

(……..) ไมเคยผิดนัดชําระหนี้

ขอชี้แจงอื่น ๆ .....................................................................................................................................................................................................
เพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).......................................................เจาหนาที่
(...............................................................................)
ความเห็นของผูจัดการหรือรองผูจัดการ
ความเห็นของเลขานุการ

 ควรอนุมัติ ......................................................บาท
 ควรชะลอการอนุมัติหรืออื่น ๆ...................................................

 ควรอนุมัติ ......................................................บาท
 ควรชะลอการอนุมัติหรืออื่น ๆ...................................................

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

(ลงชื่อ).....................................................เลขานุการ
(...............................................................................)

ความเห็นของประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการ

 อนุมัติ ......................................................บาท
 ควรชะลอการอนุมัติหรืออื่น ๆ...................................................
(ลงชื่อ).....................................................................ประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการ
(...................................................................................)
บันทึกการวินิจฉัย
อนุมัติวงเงินใหกู จํานวน.....................................บาท สงชําระหนี้จํานวน......................งวด
งวดละ .................................................บาท
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่..................................เพื่อทราบและรับรองในการประชุมประจําเดือน........................................................
~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด/สินเชื่อ

หนังสือยินยอมของคูสมรส
ทําที…่ …………………………………………
วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ…………….
ขา พเจ า ……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ . ....................ป
อยูบานเลขที่ ……….…..…….หมูที่……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….….……..…..…….อําเภอ………..………….…….…….………จัง หวัด............................รหัส ไปรษณีย…….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูก)ู ................................................................................... ขอ
ทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมให ผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดทีผ่ ูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ใหมีผลผูกพันกับขาพเจา
เสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน

(ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนีร้ วม
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน
(……………..………………….……………)

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

ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางต นเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูใหความ
ยินยอมเปนลายมือชื่อจริง โดยผูใหความยินยอม ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกั บสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา
(ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผูกู/ผูรบั รอง
(…..…………………..…………………………)

 กรณีไมมีคูสมรส กรุณาระบุ

 โสด

 หยา
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 หมาย

สัญญาจํานําเลขที่………….………….

สัญญาจํานําหุน
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สํานักงานเลขที่ 510 หมู 9 บานติดตอ ถนนเจริญรัฐ
ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่………………เดือน……………………………พ.ศ………….
1. ขาพเจา…………………………………………………………………..………………………..สมาชิก สหกรณเ ลขที่ …………………...........
หนวย………………..………………..………………….อายุ…………….ป…….……เดือน มีภูมิลําเนาอยูที่บานเลขที่…………..….…หมูที่……….……
บา น………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตํ า บล…………..…….……………อํ า เภอ………………………………………..
จังหวัด………..….…….…..……..ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันที่ทําสัญญากูกับสหกรณ
เมื่ อ วั น ที่ ……..…..เดื อ น……………..……………..พ.ศ………………ป จ จุ บั น มี หุ น อยู จํ า นวน……………………...……………………….หุ น เป น
มู ล ค า ……..………………………………………….บาท(…………………..…….…………….………………………………………………………………….………)
มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนที่ปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกันเงินกูกับการ
กูเงินประเภทสามัญที่ขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลยจํากัดเมื่อวันที่ …………….……………………………..…………….………
ตามหนั ง สือ กู ส ามั ญ ที่ ..............…/……..........……จํา นวนเงิน ………………………………………………..……………………………….……บาท
(.……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……)
2. ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากวันที่ทาํ หนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้ ถือเปนจํานวนรวมกับมูลคาหุนที่
จํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย
3. ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หักเงินคาหุนของขาพเจาที่จํานําไวกับสหกรณตามขอ 1 และขอ 2
แหงหนังสือสัญญาจํานําหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน ชําระหนี้เงินกูของขาพเจาทีม่ ีอยูตอสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันทีโดยไมตองนําทรัพยที่จํานํานีอ้ อกขายทอดตลาด ทั้งใหถือวาการจํานําเปนการบอกกลาวการจํานําหุน
ตามจํานวนและมูลคาทั้งสิ้นตามเอกสารนีก้ ับ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขาพเจาจะไมเพิกถอนขอสัญญาในการจํานําครัง้ นี้เมื่อหนีท้ ี่ระบุไวเปนประกันยังมิไดชําระแกสหกรณใหเสร็จสิ้น
(ลงชื่อ)………………………..…………………………ผูจ ํานํา (สมาชิกผูก )ู
(……………………………….……….…………)
(ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผูรับจํานํา (ผูแทนสหกรณ)
(.……………………….………………..………)
(ลงชื่อ)…………………….…………………..………พยาน
(.…………………….………………….………)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน
(.……………………………………..…………)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญจากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูก )ู

เรียน

ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................……………
□ (หัวหนาหนวยงานตนสังกัด)............................................................................................
□ ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร...................................................................................................

ขาพเจา (ผูก)ู ........................................................................................................ตําแหนง.…...........................................................
สังกัด...............................................................ตําบล…………………....…………..….….......อําเภอ.................................................จังหวัดเลย
ไดรับเงินเดือน เดือนละ..................................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ..................................................บาท
เลขประจําตัวประชาชน.................................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ...............ป............เดือน (นับจาก
วันที่ยื่นขอกู) ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร.........................................
หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเ งินตลอดไป
จนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินและ
สัญญาค้ําประกันไดจนเต็มจํานวน ทัง้ นี้ โดยไมจาํ ตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจา
ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).........................................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ /
หนวยงานทีข่ าพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานทีข่ าพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดงั กลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนีเ้ สร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงินบําเหน็จ
บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ 30
แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจ ายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ
ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ.
2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(...........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใหความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย
จํากัด ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
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