เอกสารประกอบคาขอกู้

1. สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ พร้อมสาเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้าเงิน
2. บัญชีแสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือนรับรองโดย
การเงินของหน่วยงานต้นสังกัด
3. เอกสารข้อ3 กรณีรับรองด้วยตนเองต้องเพิ่มสาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารแสดง
รายการรับโอน เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือนหรือ สเตทเม้นท์ Statement
4. สาเนาบัญชีหน้าบัญชีเงินฝากธนาคาร สาหรับทาธุรกรรมเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

หนังสือสัญญากู้ที่ ฉอ60/…...…..….
วันที่...................................................

คาขอกู้และหนังสือสัญญากู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผ่านระบบ ATM)
ทาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
วันที่………….เดือน……………………..พ.ศ………….....
ข้าพเจ้าชื่อ…………………………......…………………….……………………เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เลขทะเบียน........................
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่ง…………………..……………..….….…………อายุ………………….ปี
สังกัดหน่วยงาน/โรงเรียน…………………..….……………..………..อาเภอ………….……………....………จังหวัดเลย เบอร์โทร....................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่......................หมู่ที่............ ตาบล..............................................อาเภอ..........................................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์......................... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ก”ู้ ได้ทาหนังสือสัญญากู้เงินไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า “ผู้ให้กู้”
เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้
ข้อ 1 ผู้กไู้ ด้กู้เงินจากผู้ให้กู้ เป็นวงเงิน จานวน….….................…….…….บาท (………….……………….………………....……….……………….......…….)
โดยผู้กมู้ ีทุนเรือนหุ้นเป็นหลักประกัน และส่งชาระหนี้เป็นงวดรายเดือน จานวน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ ณ วันทาสัญญา ผู้กู้
ยอมให้ผู้ให้กู้ หักเงินกู้ประเภทเดียวกันนี้ที่ผู้กู้ค้างชาระตามสัญญากู้เดิมก่อนโดยวิธีการหักกลบลบหนี้
ข้อ 2 หลักประกันเงินกู้ตามข้อ 1. ใช้ทุนเรือนหุ้นจานวน.......................................บาท ของผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ ฯ ค้าประกันเต็มวงเงินกู้
ข้อ 3 ผู้กู้สามารถเบิกเงินกู้จานวนเท่าใดก็ได้แต่ต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัตจิ ากผู้ให้กู้ โดยการเบิกผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ที่ผู้กู้ได้เปิดบัญชีออมทรัพย์ตามเลขบัญชีที่
หรือเบิกผ่านระบบถอนเงินอัตโนมัติโดยเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) และเมื่อใดทีผ่ ู้กู้ได้เบิกถอนเงินออกไปถือว่าผู้กู้ได้รับเงินกู้จากผู้ให้กู้แล้ว
และให้ถือว่ายอดเงินทีผ่ ู้กู้เบิกออกไปนั้นเป็นยอดหนี้ที่ผู้ให้กู้ได้นามาคิดดอกเบี้ยตามอัตราที่กาหนดไว้
ข้อ 4 ผู้กู้ตกลงว่า จะชาระหนี้เป็นงวดรายเดือนจานวนงวดตามที่ระเบียบกาหนด ตามจานวนเงินกู้ที่ผู้กู้ได้รับครั้งหลังสุดและตามอัตราที่
สหกรณ์กาหนดภายในวันทาการของทุกสิ้นเดือน โดยตกลงชาระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด จานวนงวดชาระตามที่สหกรณ์กาหนดวัน แต่งวดสุดท้าย
ดอกเบี้ยต่างหาก หากผู้กู้ทาผิดข้อบังคับอันเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้กู้ยินยอมให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอัน
ถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยโดยทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5 ถ้าผู้กู้ชาระหนี้ได้ตามสัญญาและไม่ทาผิดระเบียบ / มติของผู้ให้กู้ทุกสิ้นวันทาการสิ้นเดือน ผู้ให้กู้จะเตรียมเงินต้นเท่ากั บส่วนที่ผู้กู้
ได้ชาระคืนแก่ผู้ให้กู้แล้ว เพื่อไว้บริการแก่ผู้กู้ให้เต็มตามวงเงินในข้อ 1
ข้อ 6 ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ให้กู้กาหนด โดยการคิดดอกเบี้ยผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยเป็นรายวันจากต้นเงินที่ค้างชาระ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยผู้ให้กู้ปรับเปลี่ยน เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ
ข้อ 7 ในกรณีทผี่ ู้กผู้ ิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กมู้ ีดอกเบี้ยค้างชาระ ผู้กยู้ ินยอมให้สหกรณ์ ฯ นาดอกเบี้ยค้างไปรวมกับหนี้
คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกู้นี้
ข้อ 8 ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้ ฯ ของผู้ให้กู้ที่กาหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ
รวมทั้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึ่งผู้ให้กู้ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
ข้อ 9 หากผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้งวดหนึ่งงวดใดให้ถือว่าผิดนัดชาระทั้งหมด สัญญากู้เป็นอันถึงกาหนดชาระโดยพลัน ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้
ดาเนินการตามระเบียบข้อบังคับ รวมถึงการดาเนินการตามกฎหมาย หากมีการฟ้องร้องบังคับคดี ผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหาย, ค่าติดตามทวงถาม
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีแก่ผู้ให้กู้โดยครบถ้วน
ข้อ 10 ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือเงินกู้นี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ทาหนังสือแล้ว
ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
ควรอนุมัติให้กู้
ควรชะลอไว้ก่อน

(ลงชื่อ).............................................................
(.............................................................................)
ตาแหน่ง ...........................................................................

ลงชื่อ................................................................ผู้ก/ู้ ผู้รับเงิน
(...................................................................................)
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส
ทาที่……………………………………………
วันที่……………เดือน……………………….พ.ศ…………….
ข้ า พเจ้ า ……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ . ....................ปี
อยู่บ้านเลขที่……….…..…….หมู่ที่……...............บ้าน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตาบล……..……..….….……..…..…….อาเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์ …….…….....…..
โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเป็น  สามี  ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้)................................................................................... ขอ
ทาหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ ผู้กู้ เป็นผู้มีอานาจในการทานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
การใดที่ผู้กู้ ได้ทานิติกรรมหรือหนังสือสั ญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วมเพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)……………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนี้ร่วม
(ลงชื่อ)………………………..……..………………พยาน
(……………..………………….……………)

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

ข้าพเจ้า คู่สัญญา (ผู้กู้) ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า และลายมือชื่อผู้ ให้
ความยินยอมเป็นลายมือชื่อจริง โดยผู้ให้ความยินยอม ยินยอมให้ข้าพเจ้าทานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัดได้ หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้น ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา

กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้คายินยอม เนื่องจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หย่า  หม้าย
(ลงชื่อ)…………………………..…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง
(…..…………………..…………………………)
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สัญญาจานาเลขที่ ฉอ60/…………….

สัญญาจานาหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
สานักงานเลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ถนนเจริญรัฐ
ตาบลนาอาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่………………เดือน……………………………พ.ศ………….
1. ข้าพเจ้ า …………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณ์เลขที่ …………………...........
หน่วย………………..………………..………………….อายุ…………….ปี…….……เดือน มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเลขที่…………..….…หมู่ที่……….……
บ้าน………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตาบล…………..…….……………อาเภอ………………………………………..
จังหวัด………..….…….…..……..ได้นาหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุ้น ณ วันที่ทาสัญญากู้กับสหกรณ์
เมื่อวันที่……..…..…………..…………………..………………………ปัจจุบันมีหุ้นอยู่ จานวน………………..………...……………………….………….หุ้น
เป็นมูลค่า……..…………………………………………………….บาท (…………………..…….…………….……………………………………………….………)
มาจานาไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด โดยประสงค์ให้จานาเงินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนหุ้นมาเป็นประกันเงินกู้กับการ
กู้เงินประเภทสามัญที่ข้าพเจ้าได้กู้ไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลยจากัดเมื่อวันที่…………….……………………..…………..…………….………
ตามหนังสือกู้สามัญที่ ฉอ60/……..........…… จานวนเงิน……………………………..……………………………..……………………………….……บาท
(.……………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….……)
2. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นภายหลังจากวันที่ทาหนังสือสัญญาจานาฉบับนี้ ถือเป็นจานวนรวมกับมูลค่าหุ้นที่
จานาไว้ตามข้อ 1 แห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่จานาไว้กับสหกรณ์ตามข้อ 1 และข้อ 2
แห่งหนังสือสัญญาจานาหุ้นฉบับนี้ไว้เป็นประกันตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น ชาระหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ออม
ทรัพย์ครูเลย จากัด ได้ทันทีโดยไม่ต้องนาทรัพย์ที่จานานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งให้ถือว่าการจานาเป็นการบอกกล่าวการจานาหุ้น
ตามจานวนและมูลค่าทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนข้อสัญญาในการจานาครั้งนี้เมื่อหนี้ที่ระบุไว้เป็นประกันยังมิได้ชาระแก่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
(ลงชื่อ)………………………..…………………………ผู้จานา (สมาชิกผู้กู้)
(……………………………….……….…………)
(ลงชื่อ)……………….……………………….……….ผู้รับจานา (ผู้แทนสหกรณ์)
(.……………………….………………..………)
(ลงชื่อ)…………………….…………………..………พยาน
(.…………………….………………….………)
(ลงชื่อ)………………………………………………พยาน
(.……………………………………..…………)
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบาเหน็จ บานาญจากทางราชการ หรือหน่วยงาน
(สาหรับผู้ก)ู้

เรียน

ที่ทางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................……………
□ (หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด)............................................................................................
□ ผู้จัดการ บมจ.ธนาคาร...................................................................................................

ข้าพเจ้า (ผู้กู้)........................................................................................................ตาแหน่ง.…...........................................................
สังกัด...............................................................ตาบล…………………....…………..….….......อาเภอ.................................................จังหวัดเลย
ได้รับเงินเดือน เดือนละ..................................................บาท และมีเงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ..................................................บาท
เลขประจาตัวประชาชน.................................................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ...............ปี............เดือน (นับจาก
วันที่ยื่นขอกู้) ได้ขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร.........................................
หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัด เพื่อชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไป
จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามทีป่ รากฏในสัญญากู้เงินและ
สัญญาค้าประกันได้จนเต็มจานวน ทั้งนี้ โดยไม่จาต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้า
ยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่).........................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใด จากทางราชการ /
หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจของหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงาน หักเงินบาเหน็จ
บานาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บาเหน็จ บานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม ความใน ข้อ 30
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดใน
ลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ข้อ 8 ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บาเหน็จบานาญ
ข้าราชการเพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.
2553 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้
(...........................................................)
คารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน
ขอรับรองว่าจะดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอมเพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ…………………………..………..……..…..…เจ้าหน้าทีก่ ารเงินหน่วยงานต้นสังกัด
(.………..…………………..…………..………..……)
2. ลายมือชื่อ……………………………..………….………..หัวหน้าหน่วยงาน
(…..……...……………..………………….………..…)
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บันทึกการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
1.สถานภาพปัจจุบนั
1.1 สิทธิ์กู้/วงเงินกูอ้ นุมตั ิ
ทุนเรือนหุ้นปัจจุบัน
1.2 รายการหักจากวงเงินกู้
เพิ่มหุ้น
หนี้สามัญ/สามัญเอื้ออาทร

หนี้ สพช.
หนี้พิเศษ
หนี้สวัสดิการกระแสรายวัน

หนี้ฉุกเฉิน
หนี้วิทยฐานะ
หนี้ สคส.
หนี้ สสอค.
หนี้ ลอตเตอรี่
ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า
ดอกเบี้ยจ่ายคืน
1.3 ยอดคงเหลือจากรายการ หัก 1.2
ชาระเบี้ยประกันสินเชื่อ
ชาระเบี้ยประกันอัคคีภัย

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

1.4 เงินรายรับรวมเดือนปัจจุบัน
เงินเดือน
บาท
เงินประจาตาแหน่ง
บาท
รวม
บาท
บาท หักร้อยละ 10 ของเงินรายรับรวม
บาท
บาท รายรับสุทธิคงเหลือโอนเข้าบัญชี
บาท
บาท เงินคงเหลือคานวณสิทธิ์กู้เพื่อส่งชาระหนี้
บาท
บาท
บาท
บาท 2.การส่งชาระหนี้
บาท (……..) เคยผิดนัดชาระหนี้ในเดือน............................................
บาท (……..) ไม่เคยผิดนัดชาระหนี้
บาท ข้อชี้แจงอื่น ๆ………………………………………………………………………………….

ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ
ส่งหนี้งวดละ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ชาระหนี้สถาบันการเงินอื่น/ไถ่ถอนหลักทรัพย์

ยอดคงเหลือจ่ายให้สมาชิก
ความเห็นของผู้จัดการหรือรองผู้จัดการ

เพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).......................................................เจ้าหน้าที่
(.....................................................................)
ความเห็นของเลขานุการ

 ควรอนุมัติ ......................................................บาท
 ควรชะลอการอนุมตั ิหรืออื่น ๆ...................................................

 ควรอนุมัติ ......................................................บาท
 ควรชะลอการอนุมตั ิหรืออื่น ๆ...................................................

(ลงชื่อ)..........................................ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....................................................เลขานุการ
(...............................................................................)
(...............................................................................)
ความเห็นของประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการ
 อนุมัติ ......................................................บาท งวดชาระ.....................งวด งวดละ............................................บาท
 ควรชะลอการอนุมตั ิหรืออื่น ๆ...................................................
(ลงชื่อ).....................................................................ประธานกรรมการ /รองประธานกรรมการ
(...................................................................................)
บันทึกการวินิจฉัย
เสนอคณะกรรมการเงินกู้ ชุดที่..................................ในการประชุมครั้งที่..............................วันที่........................................................................
เสนอคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่..................................ในการประชุมครั้งที่..............................วันที.่ ................................................................
มีมติดังนี้ (.........) อนุมัติ...............................................................................บาท ชาระหนี้งวดละ........................................................บาท
(.........) ไม่อนุมัติ............................................................................................................................................................................
(.........) ประกันสินเชื่อ ทุนประกัน.................................................................บาท เบี้ยประกัน...........................................บาท
(.........) เพิ่มผู้ค้าประกัน จานวน..................................คน
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