เอกสารประกอบคําขอกู

หนังสือสัญญากูท ี่ ชพส 59 /………………

1. สําเนาบัตรและสําเนาทะเบียนบานของผูกูพรอม
สําเนาถูกตองดวยปากกาสีน้ําเงิน
2. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ทีจ่ า ย 1 เดือน
รับรองโดยการเงินของหนวยงานตนสังกัด

/*

วันที่รับเรื่อง____________________________

วันที_่ _________________________

คําขอกูเงิน เพื่อชําระเงิน
เกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิก

ขอมูลทั่วไป
วันยื่นคํารอง วันที่……………เดือน…………………...….พ.ศ……..…….……
ชื่อ…….…………………..….……………..……….…..……สมาชิกเลขที…่ .......................หนวย…………….…........………..ตําแหนงปจจุบัน………………………………..
สังกัด(หนวยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….……………อําเภอ………….…………..……..………จังหวัดเลย เงินเดือน……………….………...………….บาท
อยู ป จจุ บั น บ า นเลขที่ …….…….….….หมู ที่ …….….......ถนน………………….….…....….ตํ า บล…………………….………....…….อํ าเภอ……………………………..
จั ง หวั ด ………….….…………..………..รหั ส ไปรษณี ย …………….…....…..โทรศั พ ท ที่ ทํ า งาน……………….………..……………บ านพั ก ………………………....………
มือถือ………….……..…….…………….….เกิดเมื่อวันที่…..…….…เดือน………….…..…..พ.ศ……………....ปจจุบันอายุ…..…....…...ป..…........…เดือน
รายการขอกู 1. ขออนุมัติวงเงินกูไมเกิน 50,000 บาท (หาหมื่นบาทถวน) เหตุผลเพื่อ ชําระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิกดังรายละเอียด ตอไปนี้
1.1 คาสงเคราะหศพรับลวงหนาสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย (สสอ.ครูเลย)
จํานวนเงิน
บาท
 สําหรับตนเอง
จํานวนเงิน
บาท
 สําหรับคูสมรส
บาท
 สําหรับบุตร
จํานวน ..................... คน จํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
บาท
1.2 คาสงเคราะหศพรับลวงหนาสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
จํานวนเงิน
บาท
 สําหรับตนเอง
จํานวนเงิน
บาท
 สําหรับคูสมรส
บาท
 สําหรับบุตร
จํานวน ..................... คน จํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
บาท
1.3 คาสงเคราะหศพรับลวงหนาสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สส.ชสอ.)
จํานวนเงิน
บาท
 สําหรับตนเอง
จํานวนเงิน
บาท
 สําหรับคูสมรส
บาท
 สําหรับบุตร
จํานวน ..................... คน จํานวนเงิน
รวมทั้งสิ้น
บาท
1.4 คาเบี้ยประกันอัคคีภัยรายปสําหรับเงินกูพิเศษ
จํานวนเงิน
บาท
 สําหรับตนเอง
รวมทั้งสิ้น
บาท
2. การรับเงินกูนี้ผูกูสามารถรับเงินกูไดเทากับจํานวนเงินที่ตองชําระคาสวัสดิการของสมาชิก แตตองไมเกินวงเงินกูที่ไดรับอนุมัติ โดย
ยินยอมใหผูใหกูเพิ่มหนี้ ที่ผูกูเปดวงเงินกูไวแลว และเมื่อใดที่ผูกูไดรับเงินกูออกไปถือวาผูกูไดรับเงินกูจากผูใหกแู ลว และใหถือวายอดเงินที่ผูกู
รับออกไปนัน้ เปนยอดหนี้ที่ผูใหกูไดนํามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดไว
3. ผูก ูตกลงวา จะขอสงชําระหนี้ เปนงวดรายเดือน ๆ ละเทากันจํานวนไมเกิน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามประกาศ ณ วันทีท่ ํา
สัญญา โดยสหกรณสงวนสิทธิในการปรับ เพิ่ม / ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกูโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
รายการค้ําประกัน คาหุนที่มีอยูในสหกรณแลวทั้งหมด
ความเห็นผูบังคับบัญชาชั้นตน
ขาพเจายินยอมที่จะปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศ
ของสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด ที่เกี่ยวของกับการพิจารณา และการอนุมัติ
 ควรอนุมัติใหกู  ควรชะลอไวกอน
เงินกูครั้งนี้ทุกประการ
(ลงชื่อ) .......................................................
(...................................................................)
ตําแหนง .....................................................................

(ลงชื่อ)…………………...…………………….ผูขอกู
~ 1 ~ 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 ยินยอมใหขาพเจาทํานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกูกับสหกรณออม
ทรัพยครูเลย จํากัดได หากเกิดความเสียหายอยางใดขึ้น ขาพเจาขอเปนผูรับผิดชอบทั้งในคดีแพงและคดีอาญา

กรณีไมมคี ูสมรสลงนามใหคํายินยอม เนื่องจากขาพเจามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หยา
 หมาย
(ลงชื่อ)…………………………..….....……………ผูกู/ผูรบั รอง
(…..…………………..…………………………)
.

~ 2 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชื่อ

หนังสือสัญญากูเงิน เพื่อชําระเงิน
เกี่ยวกับสวัสดิการของสมาชิก

หนังสือสัญญากูที่ ชพส59./.....................
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. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานที่ขา พเจาสังกัดหักเงินเดือน 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

(ลงชื่อ)……………………………….…..ผูกูและผูรับเงิน

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

(…………..…….……..……………………….)

(…………..…….………………………….)

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

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

(………..……….….………………………….)

(…………..…….………………………….)

(ลงชื่อ)…………………………………….ผูตรวจเอกสาร
(…………..…….………………………….)
…………/…………………/………..…

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

(ลงชื่อ)...................................ผูจัดการ/รองผูจัดการ (ลงชื่อ)..................................เลขานุการ (ลงชื่อ).................................ประธานกรรมการ
~ 3 ~ สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด /สินเชื่อ

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
หรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ/หนวยงานที่ขาพเจาสังกัด เพื่อชําระหนี้ตามสัญญากูเงินตลอดไปจนกวา
จะชําระหนี้เสร็จสิ้น ไมวาจะเปนหนี้เงินตน ดอกเบี้ย คาอุปกรณแหงหนี้ และคาเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากูเงินไดจน
เต็มจํานวน ทั้งนี้ โดยไมจําตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา 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 ซึ่งขาพเจาไดรับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไขทุกประการ จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผูใหความยินยอม / ผูกู
(..........................................................)
คํารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินไดอื่นใดของหนวยงานตนสังกัด/ หนวยงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการหักเงินเดือนหรือเงินไดอื่นใดของผูใ หความยินยอมเพื่อชําระหนีใ้ หกับสหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด
ตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจาหนาที่การเงินหนวยงานตนสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหนาหนวยงาน
(…..……...……………..……….………..…)
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บันทึกการพิจารณาของเจาหนาที่
1.สถานภาพปจจุบัน
1.1 เงินรายไดตอเดือน
เงินเดือน รวมเงินประจําตําแหนง
บาท
เงินเดือนคงเหลือโอนเขาบัญชี
บาท
1.2 ทุนเรือนหุนปจจุบันมูลคา
บาท
2.รายการขอกู/สิทธิ์กูเพื่อชําระเงินเกี่ยวกับสวัสดิการ
ขอกูวงเงินกู
บาท
ดังรายละเอียดตอไปนี้
1.1 คาสงเคราะหศพรับลวงหนาสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูเลย (สสอ.ครูเลย)
บาท
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
1.2 คาสงเคราะหศพรับลวงหนาสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูไทย (สสอค.)
บาท
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
1.3 คาสงเคราะหศพรับลวงหนาสมาคมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกชุมนุมสหกรณออมทรัพยครูไทย (สส.ชสอ.)
บาท
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น
1.4 คาเบี้ยประกันอัคคีภัยรายปสําหรับเงินกูพิเศษ
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น

บาท

3.การสงชําระหนี้
(……..) เคยผิดนัดชําระหนี้ในเดือน......................................

(……..) 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 สงชําระหนีจ้ ํานวน......................งวด
งวดละ .................................................บาท
เสนอคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่..................................เพื่อทราบและรับรองในการประชุมประจําเดือน........................................................
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