คําขอกูกสู ามัญ
มีทั้งหมด 8 หนา
1. กรณีที่สมาชิกพริ้นทคําขอกูดวยตนเอง หรือถายเอกสารกรุณาใชกระดาษตามที่
ระบุในการพริ้นท ดังนี้
 หนาที่ 1 ใชกระดาษ A 4 สีฟาพริ้นท
 สวนหนาที่ 2-8 ใชกระดาษ A 4 สีขาว
2. เขียนคําขอกูดวยตัวบรรจง หามใชน้ํายาลบคําผิด หรือขีดฆาเอกสาร
3. เอกสารประกอบแนบคําขอกู กรุณาถายเอกสารใหเห็นชัดเจน ครบถวน และ
ไมใชกระดาษใชแลว (รีไซเคิล)
4. และรับรองสําเนาถูกตองใหครบถวนทุกฉบับดวยปากกาสีน้ําเงินเทานั้น

เอกสารประกอบคําขอกู
1. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานของผูกูและ
ผูค้ําประกัน พรอมสําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงิน
2. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ทีจ่ า ยยอนหลัง 3
เดือนรับรองโดยการเงินของหนวยงานตนสังกัด
3. เอกสารขอ 2 กรณีรับรองดวยตนเอง เพิม่ สําเนา
บัญชีเงินฝากธนาคารแสดงรายการรับโอนเงินเดือน
ยอนหลัง 3 เดือนหรือ สเตทเมนท Statement

วันที่รับเรื่อง____________________________

หนังสือสัญญากูท ี่ ส____/________
วันที_่ ______________________

คําขอกูเงินสามัญ

ขอมูลทั่วไป

วันยื่นคํารอง วันที…่ …………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….……
ชื่อ…….……………….……………………..….……………..…………….…..……สมาชิกเลขที…่ .........................................หนวย……….………........………..
ตําแหนงปจจุบัน……………….……..………………..สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….……………อําเภอ………….…………..……..………
จังหวัดเลย เงินเดือน…………..………...………….บาท ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่…….…….….….หมูท…ี่ ….….......ถนน…………………………………….….…....….
ตําบล…………………………….………....…….อําเภอ………………………………………..………จังหวัด………….….…………..………..รหัสไปรษณีย…………….…....…..
โทรศัพทที่ทํางาน……………….………..……………บานพัก…………………………....………มือถือ………….……..………………….….
เกิดเมื่อวันที่…...…เดือน………..….…..พ.ศ…………....ปจจุบันอายุ……...…...ป..…..…เดือน อายุครบ 60 ปในวันที่………...เดือน…..…..….…พ.ศ……..…….
บัญชีเงินฝาก  สหกรณ  ธนาคาร……………………………. เลขที่
รายการขอกู
จํานวนเงินที่ขอกู… …….…………………………………..…….………บาท (………………………………………….………………………….…………………..…………….)
เหตุผลเพื่อ…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………
และขอสงชําระเปนงวดรายเดือน ๆ ละเทากัน ดังนี้  สงชําระตามจํานวนงวดสูงสุดที่สหกรณกําหนด  สงชําระจํานวน……….……...งวด
อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันที่ทําสัญญา โดยสหกรณสงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม / ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

รายการค้ําประกัน
นอกจากคาหุนที่มีอยูในสหกรณแลว ยังมีบุคคลค้ําประกันดังนี้

ลําดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัดหนวย เลขทะเบียนสมาชิก

ตําแหนง

เงินเดือน

ลายมือชื่อผูค้ําประกัน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และ
ประกาศ ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เกี่ยวของกับการพิจารณา
และการอนุมัติเงินกูครั้งนี้ทุกประการ

ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน
 ควรอนุมัติใหกู  ควรชะลอไวกอน
(ลงชื่อ) .................................................................
(................................................................)

~ 1 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชื่อ

(ลงชื่อ)…………………...…………………….ผูขอกู

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

หนังสือยินยอมของคูส มรส
ทําที…่ …………………………………………
วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ…………….
ขาพเจา……………………………………………………………….………………..………….…..……………..………….…อายุ....................ป
อยูบานเลขที่ ……….…..…….หมูที่……...............บาน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตําบล……..……..….….……..…..…….อําเภอ………..………….…….…….………จัง หวัด............................รหัส ไปรษณีย …….…….....…..
โทรศัพทบานพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเปน  สามี  ภรรยา โดยชอบดวยกฎหมายของ(ผูก)ู ......................................................................................
ขอทําหนังสือฉบับนี้ขึ้นไวเพื่อเปนหลักฐานแสดงวาขาพเจาไดรับทราบและยินยอมใหผูกู เปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากูยืมเงินกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
การใดที่ ผูกู ไดทํานิติกรรมหรือหนัง สือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยครูเ ลย จํากัด ใหมีผลผูกพันกับ
ขาพเจาเสมือนหนึ่งวาขาพเจาไดเปนลูกหนี้รวมเพื่อเปนหลักฐานในการนี้ ขาพเจาจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผูใหความยินยอมและลูกหนีร้ วม
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน
(……………..………………….……………)

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

ขาพเจา คูสัญญา (ผูกู) ขอรับรองวาผูใหความยินยอมขางตนเปนคูสมรสของขาพเจา และลายมือชื่อผูใหความ
ยินยอมเปนลายมือชื่อจริง โดยผูใหความยินยอม ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพย
ครูเลย จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา
(ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผูกู/ผูรบั รอง
(…..…………………..…………………………)

 กรณีไมมีคูสมรส กรุณาระบุ

 โสด

 หยา
.

~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชื่อ

 หมาย

หนังสือสัญญากูท.ี่ ........................................

หนังสือสัญญากูเ งินสามัญ

วันที่.............................................................

วันที่………เดือน…….…………………พ.ศ……………
ขาพเจา……………….…………………………………………………………………………………….……….สมาชิกเลขที…่ …………………..……………….…….
สังกัดหนวย/โรงเรียน……………………….…………..….…………… ตําบล…………….…….……...…..…….อําเภอ………….……………......……….จังหวัดเลย
ผูกูขอทําหนังสือกูใหไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงิ นจากสหกรณไปเปนจํานวน……………….……………………………………………………………………..………..……..……บาท
(………………………………………………………..…………..……….………………..) และไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวไปในวันทําหนังสือกูโดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ยในอัตราเทากันงวดละ…………….…..…………..…….บาท จํานวน..…………..งวด
โดย ณ วันทําสัญญา สหกรณคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ………………ตอป(สหกรณสงวนสิทธิในการปรับอัตราดอกเบี้ยโดยมิตองแจงใหทราบ
ลวงหนา) ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน………………..…………….เปนตนไป ขาพเจารับและยืนยันวาจะสงเงินงวดชําระหนี้ภายในวันสิ้นเดือนที่
ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูดังกลาวไปใชตามวัตถุประสงคในคําขอกู คือ เพื่อ…………………………………………………………………
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ ที่พึงไดรับตามจํานวนที่สหกรณเรียกเก็บ
ในแตละเดือนเพื่อชําระหนี้ หุน และหรือเงินอื่นใด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหขาพเจามีดอกเบี้ยคางชําระขาพเจายินยอมใหสหกรณ ฯ นําดอกเบี้ย
คางไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 6. ในกรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ หรือลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยูหัก
เงินบําเหน็จที่พึงไดรับเพื่อชําระหนี้ที่มีอยูตอสหกรณแทนขาพเจา
ขอ 7. การหักเงินเดือน คาจาง บํานาญ หรือบําเหน็จ ไมวากรณีใดเมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงิน
สงให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เปนอันดับแรก
ขอ 8. ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติทุกกรณี และในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือ
ยาย จะตองแจงเปนหนังสือใหทราบ และทําการชําระหนี้สินที่มีอยูใหเสร็จสิ้นกอน หากไมปฏิบัติตาม ขาพเจายินยอมใหนําความในขอ 5
มาบังคับใช
หนังสือกูนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ขาพเจา……………………………………………………………………………..……………..ไดรับเงินกูจํานวน…………………….…………………………….……….บาท
(…………………………………………………………………………………………….….……)ตามหนังสือกูถูกตองแลว ณ วันที่……..…….………………………………
(ลงชื่อ)……………………………….…..ผูกูและผูรับเงิน

(ลงชื่อ)……………………………..………คูสมรสผูกูใหความยินยอม

(…………..…….………………………….)

(…………..…….………………………….)

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

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

(…………..…….………………………….)

(…………..…….………………………….)

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

(ลงชื่อ) ……………………………………ผูตรวจเอกสาร
(…………..…….………………………….)
…………/…………………/………..…
~ 4 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชื่อ

หนังสือสัญญาค้ําประกันเงินกูสามัญ

หนังสือสัญญากูท.ี่ .......................................
วันที่.............................................................

วันที่…………เดือน…….………………………พ.ศ……………
ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด เพื่อเปนหลักฐาน ดังนี้
ที่

ชื่อ – สกุล ผูค้ําประกัน

เลขทะเบียน

หนวย

ลายมือชื่อ

ชื่อ - สกุล คูสมรสผูค้ําประกัน

ลายมือชื่อ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ขอ 1 ตามที(่ ชื่อผูก)ู ……………………………..……………………..………………..…………………….….ไดกูเงินจํานวน............................................................
(...................................................................................................................................................)จากสหกรณตามหนังสือกูส ามัญที่ ส……….../………….…….
เมื่อวันที…่ …..…………………………………………..….นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมมีจํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับการกูรายนี้ในสวนที่เกินกวาคาหุนซึ่งผูกู
มีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ขอ 2 ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรือ่ งเกี่ยวกับการชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือ
กูนั้นโดยตลอดแลวขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณยอมผอนผันเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ใหแกผู กู
ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้นเปนความประสงคของขาพเจาดวย ขาพเจายินยอมและตกลงรวมลงนามในบันทึกการผอนเวลาดังกลาวดวยทุกครั้ง
ขอ 3 ในกรณีทผี่ ูกผู ิดนัดชําระหนี้ไมวากรณีใด ๆ เปนผลใหผูกมู ีดอกเบี้ยคางชําระ และสหกรณบอกกลาวใหขาพเจาทราบโดยชอบดวยกฎหมาย
แลว ขาพเจายังคงเพิกเฉยไมชําระหนี้ใหแกสหกรณ ขาพเจายินยอมใหสหกรณนําดอกเบี้ยคางไปรวมกับหนี้คงเหลือตามสัญญาแหงเงินกูนี้
ขอ 4 ขาพเจายอมรับขอผูกพันวา การพนจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผูกูยังไมเสร็จไมวาดวยเหตุใด ๆ ยอมไมเปนเหตุใหหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายนี้เวนแตผูกูจะจัดหาผูค้ําประกันรายอื่นมาแทนและไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณแลว
ขอ 5 ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญหรือบําเหน็จ ไมวากรณีใด เมื่อหักชําระหนี้ทางราชการแลว (ถามี)
สงใหสหกรณเปนอันดับแรกหากเกิดกรณีตามขอ 3 แหงหนังสือสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ขอ 6 ขาพเจายอมรับขอผูกพันตามขอบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณทุกกรณีและในกรณีขาพเจาจะลาออกจากสหกรณ หรือ
ยาย จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ หนังสือค้ําประกันนี้ทําไว ณ วันที่ระบุขางตน และไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ตรวจสอบลายมือชื่อผูค้ําประกันกับสําเนาบัตรผูค้ําประกันถูกตอง
(ลงชื่อ).......................................................ผูตรวจเอกสาร
(....................................................)

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

(ลงชื่อ)…………………….…….เลขานุการ
~ 5 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชื่อ

(ลงชื่อ)………………….….………ประธานกรรมการ

สัญญาจํานําเลขที……………….

สัญญาจํานําหุน
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
สํานักงานเลขที่ 510 หมู 9 บานติดตอ ถนนเจริญรัฐ
ตําบลนาอาน อําเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่………………เดือน……………………………พ.ศ………….
1. ขาพเจา…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณเลขที่…………………...........
หน ว ย………………..…………… อายุ …………….ป …….………เดื อ น มี ภู มิ ลํ า เนาอยู ที่ บ า นเลขที่ …………..….…หมู ที่ ……….……
บาน………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตําบล…………..…….……………อําเภอ………………………………………..
จัง หวัด………..….…….…..……..ไดนําหุนของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุน ณ วันที่ทําสัญ ญากู กับ
สหกรณเมื่อวันที่……..….….เดือน……………..……………..พ.ศ………………ปจจุบันมีหุนอยูจํานวน…………..……..……………………….หุน
เป น มู ล ค า ……..…………………………….บาท(………………………..……………….………………………………………………………………….………)
มาจํานําไวตอ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยประสงคใหจํานําเงินมูลคาหุนที่ปรากฏในทะเบียนหุนมาเปนประกันเงินกูกับ
การกูเงินประเภทสามัญที่ขาพเจาไดกูไปจากสหกรณออมทรัพยครูเลยจํากัดเมื่อวันที่…………….…………………..…………….………ตาม
หนั ง สื อ กู ส ามั ญ ที่ ..............…/……..........……จํ า นวนเงิ น ………………………………………………..……………………………….……บาท
(.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……)
2. ขาพเจายอมรับวามูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากวันที่ทาํ หนังสือสัญญาจํานําฉบับนี้ ถือเปนจํานวนรวมกับมูลคาหุน
ที่จํานําไวตามขอ 1 แหงสัญญาฉบับนี้ดวย
3. ขาพเจายินยอมให สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด หักเงินคาหุนของขาพเจาที่จํานําไวกับสหกรณตามขอ 1 และ
ขอ 2 แหงหนังสือสัญญาจํานําหุนฉบับนี้ไวเปนประกันตามสัญญาเงินกูดังกลาวขางตน ชําระหนี้เงินกูของขาพเจาที่มีอยูต อ
สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ไดทันทีโดยไมตอ งนําทรัพยที่จํานํานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งใหถือวาการจํานําเปนการบอก
กลาวการจํานําหุนตามจํานวนและมูลคาทัง้ สิ้นตามเอกสารนีก้ ั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.…...............................................
สั ง กั ด .................................................................ตํ า บล……….……....…….….......อํ า เภอ.....................................จั ง หวั ด เลย ได รั บ
เงินเดือน เดือนละ......................................บาท และมีเงินไดอื่นจากตนสังกัดเดือนละ..................................บาท เลขประจําตัว
ประชาชน.......................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ..............ป.............เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู)
ไดขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงานตนสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือน
หรือเงินไดอื่นใดทีข่ าพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวา
จะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจน
เต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกล าวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน ขาพเจายินยอมให
หนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรือ ธนาคาร(แหงใหม).............................หักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใด จากทางราชการ / หนวยงาน
ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจาลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหน วยงานตนสังกัด / หนวยงาน หักเงิ น
บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ / หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวตอไปจนกวาจะ
ชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน
ขอ 30 แหงระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงิน
อื่นใดในลั กษณะเดี ยวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ขอ 8 ข อ 9 แห งระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การวาดวยการหักเงินเดือน
บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวนราชการและสหกรณ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1
พรบ.สหกรณ พ.ศ.2553 ซึง่ ขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(..........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใ หความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน เงินไดอื่นใด เงินบําเหน็จ บํานาญ จากทางราชการ หรือหนวยงาน
(สําหรับผูค้ําประกัน)
ที่ทํางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................…………
เรียน □ (หัวหนาหนวยงานตนสังกัด)............................................................................................
□ ผูจัดการ บมจ.ธนาคาร...................................................................................................
ขาพเจาผูมีรายชื่อดังตอไปนี้
ที่
ชื่อ/นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขสมาชิก

สังกัดหนวย

ตําแหนง

ลายมือชื่อ

เปนผูค้ําประกันเงินกู ของ............................................................................ตําแหนง.…..…….....................สังกัด ...............................................
ตําบล…..………………….………..….อําเภอ.........................................จังหวัดเลย ซึ่งขอกูเงินจาก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด โดยยินยอมใหหนวยงาน
ตนสังกัด หรือ ธนาคาร...................หักเงินเดือนหรือรายไดอื่นใด ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตาม
สัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกั น ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้ เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณ แหงหนี้ และคาเสียหายตามที่
ปรากฏในสัญญากูเงินไดจนเต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงานขาพเจายินยอมให
หนวยงานตนสังกัดแหงใหม หรื อ ธนาคาร(แห งใหม)..................หักเงิ นเดือนหรือเงิน ไดอื่นใดจากทางราชการ/หนว ยงานที่ ขาพเจา มีสิทธิไ ดรับจาก
หนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีขาพเจา ลาออกหรือเกษียณอายุราชการขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยงานตนสังกัด/หนวยงานหักเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือเงิน
ไดอื่นใดจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณ ฯ ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมใหหักเงินเดือน บําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ไดรับดังกลาวขางตน เปนไปตาม ความใน ขอ 30 แหงระเบียบ
กระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายเงินเดือน เงินป บําเหน็จบํานาญ เงินประจําตําแหนง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 และ
ความใน ขอ 8 ขอ 9 แหงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการหักเงินเดือน บําเหน็จบํานาญ ขาราชการเพื่อชําระหนี้เงินกูใหแกสวัสดิการภายในสวน
ราชการและสหกรณพ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ พ.ศ.2553 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ
จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใ หความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
~ 8 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชื่อ

