สาหรับเจ้าหน้าที่ สสอค.

 เป็นสมาชิก สส.ชสอ. เลขที่.....................
 เป็นสมาชิก สสอค. เลขที่.........................
ลงชื่อ...................................
............/............./...............

หนังสือสัญญากู้ที่ สอ61/________
วันที่_______________________

คาขอกู้เงินสามัญโครงการ

สวัสดิการสาหรับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) พ.ศ. 2561
วันที่รับคาขอกู_้ _________________________

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ…….……………….……………………..….……………..…………….……………………….……สมาชิกสอ.ครูเลย จากัด เลขที…่ .......................................
หน่วย…………….……… และเป็นสมาชิก สส.ชสอ.เลขที่………………. สสอค.เลขที.่ .................. สังกัดศูนย์ประสานงาน สอ.ครูเลย จากัด
ตาแหน่งปัจจุบนั ………..……….……..………………..สังกัด(หน่วยงาน/สถานศึกษา)…….……..……..…….……………อาเภอ………….…………..……..………
จังหวัดเลย เงินเดือน…………..………...………….บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที…่ ….…….….….หมู่ท…ี่ ….….......ถนน…………………………………….….…....…...
ตาบล…………………………….………....…….อาเภอ………………………………………..………จังหวัด………….….…………..………..รหัสไปรษณีย…์ ………….…....…....
โทรศัพท์ที่ทางาน……………….………..……………บ้านพัก…………………………....………มือถือ………….……..………………….….
เกิดเมื่อวันที…่ ...…เดือน………..….…..พ.ศ…………....ปัจจุบันอายุ……...…...ปี..…..…เดือน อายุครบ 60 ปี ในวันที่………...เดือน…..…..….…พ.ศ……..…….
บัญชีเงินฝาก  สหกรณ์ เลขที…่ ………………………..……….….
รายการขอกู้
จานวนเงินทีข่ อกู…
้ …….…………………………………..…….………บาท (………………………………………….………………………….…………………..…………….)
เหตุผลเพื่อ…….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……………………
และขอส่งชาระเป็นงวดรายเดือน ๆ ละเท่ากัน ดังนี้  ส่งชาระตามจานวนงวดสูงสุดทีส่ หกรณ์ฯกาหนด  ส่งชาระจานวน……….……...งวด
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ ณ วันที่ทาสัญญา โดยสหกรณ์สงวนสิทธิใ์ นการปรับ เพิ่ม / ลด อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการค้าประกัน
นอกจากค่าหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ฯ แล้ว ยังมีหลักประกันดังนี้
1. บุคคลค้าประกัน

ลาดับที่

ชื่อ - สกุล

สังกัดหน่วย เลขทะเบียนสมาชิก

ตาแหน่ง

เงินเดือน

ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน

1.
2.
3.
4.
5.
2. ทาประกันชีวิตเต็มวงเงิน ตามที่สหกรณ์กาหนด สินไหมที่ได้รับจากกรมธรรม์นี้ ให้นามาชาระหนีส้ หกรณ์ฯ เป็นอันดับแรกเต็มจานวน
ข้าพเจ้ายินยอมที่จะปฏิบัตติ ามข้อบังคับ ระเบียบ มติ แนวปฏิบัติ และประกาศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณา และการอนุมัติเงินกู้ครั้งนี้ทุกประการ
(ลงชื่อ)…………………...….…..………………….ผู้ขอกู้
(............................................................)
ความเห็นผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
 ควรอนุมัติให้กู้
 ควรชะลอไว้ก่อน

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

ตาแหน่ง...........................................................................
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หนังสือยินยอมของคู่สมรส
ทาที…
่ …………...............………………………………

วันที…่ …………เดือน……………………….พ.ศ…………….

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..………….…..……………..………….…อายุ.....................ปี
อยู่บ้านเลขที่ ……….…..…….หมู่ที่……...............บ้าน......................................................ถนน…………..…..…........………………….
ตาบล……..……..….….……..…..…….อาเภอ………..………….…….…….………จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์ …….…….....…..
โทรศัพท์บ้านพัก……………..…….…..………มือถือ………….….………………….….
ซึ่งเป็น  สามี  ภรรยา โดยชอบด้วยกฎหมายของ(ผู้กู้).................................................................................
ทาหนังสือฉบับนี้ขึ้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมให้ผกู้ ู้ เป็นผู้มีอานาจในการทานิติกรรมหรือ
หนังสือสัญญากู้ยืมเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
การใดทีผ่ กู้ ู้ ได้ทานิติกรรมหรือหนังสือสัญญาเงินกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ให้มีผลผูกพันกับข้าพเจ้า
เสมือนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เป็นลูกหนี้ร่วม เพื่อเป็นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)…………………………...…..……………สามี/ภรรยา
(……..……………..…………………………)
ผู้ให้ความยินยอมและลูกหนี้ร่วม
(ลงชื่อ)...................................................พยาน
(.................................................................)

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

การรับรองสถานภาพของผู้กู้

1. ข้าพเจ้า คู่สัญญา (ผู้กู้) ขอรับรองว่าผู้ให้ความยินยอมข้างต้นเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้า และลายมือชื่อผู้ให้ความ
ยินยอมเป็ น ลายมือชื่ อจริ ง โดยผู้ ให้ ค วามยิ น ยอม ยินยอมให้ ข้าพเจ้าทานิติ กรรมหรือหนังสื อสั ญญาเงินกู้กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ได้ หากเกิดความเสียหายอย่างใดขึ้น ข้าพเจ้าขอเป็นผู้รับผิดชอบทั้งในคดีแพ่งและคดีอาญา

2. กรณีไม่มีคู่สมรสลงนามให้คายินยอม เนื่องจากข้าพเจ้ามีสถานภาพ ดังนี้  โสด  หย่า  หม้าย
(ลงชื่อ)……………………….…...…..……………ผู้กู้/ผู้รับรอง
(…..…………………..………………………………)
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หนังสือสัญญากู้ที่ สอ61/........................
วันที่.............................................................

หนังสือสัญญากู้เงินสามัญโครงการ
สวัสดิการสาหรับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) พ.ศ. 2561
ทาที่.......................................................................
วันที่.............................................................
ข้าพเจ้า.................................................................... อายุ..................ปี เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน..................................................
สมาชิก สอ.ครูเลย จากัด เลขที่......................................สมาชิก สส.ชสอ.เลขที่...................................สมาชิก สสอค.เลขที่...................................
ที่อยู่............................................................................................................ รหัสไปรษณีย์.........................เบอร์โทรศัพท์......................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้กู้”ทาหนังสือฉบับนี้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานสาคัญว่า
ข้อ 1. ผู้ให้กู้ตกลงให้ผู้กู้ กู้เงินจานวน.......................................บาท (................................................................................................)
โดยผู้กู้ได้รับเงินกู้จานวนดังกล่าวจากผู้ให้กู้แล้ว ณ วันทาสัญญา ผูก้ ู้คิดดอกเบี้ยร้อยละ..................ต่อปี และผู้กู้ตกลงจะชาระหนี้เป็นงวดราย
เดือน งวดละ.........................บาท และจะชาระหนี้คงเหลือทั้งหมดในงวดสุดท้าย จานวน...................งวด ทุกๆ เดือนติดต่อกันจานวนเงินไม่ต่า
กว่าดอกเบี้ยเงินกู้ในแต่ละเดือนภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน งวดแรกจะเริ่มผ่อนผันชาระภายในวันทาการสุดท้ายของเดือน........................
นับแต่วันที่ทาสัญญานี้ และผู้กตู้ กลงว่าถ้าภายหลังวันทาสัญญานีผ้ ู้ให้กู้ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยกาหนดให้เรียกเก็บจากผู้กู้ได้
สูงขึ้นหรือต่ากว่าในขณะทาสัญญานี้แล้ว ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยตามสัญญานี้ หากผู้ให้กู้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ
อัตราดอกเบีย้ กรณีผดิ นัดไม่ชาระหนี้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้ คิดดอกเบี้ยได้ทันทีนับแต่วันประกาศเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวข้างต้นมีผล
บังคับใช้ โดยผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ทราบแต่อย่างใด และให้ถือปฏิบัตเิ ช่นนี้ตลอดไป จนกว่าผู้กู้จะได้รับชาระหนี้
ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน
ข้อ 2. กรณีผู้กู้ผิดนัดไม่ชาระหนี้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้กู้คิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชาระหนี้ได้ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ประกาศ
กาหนด แต่ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราสูงสุดตามกฎหมายกาหนดและภายหลังจากวันทาสัญญานี้ หากผู้ ให้กู้ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชาระหนี้ ผู้กู้ยินยอมให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยในอัตราใหม่ได้ทันทีนับแต่วันประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ข้างต้นมีผลบังคับใช้ โดยผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยแต่อย่างใด และให้ถือปฏิบัติเช่นนี้ตลอดไป จนกว่าผู้กู้จะได้ชาระหนี้
ให้แก่ผู้ให้กู้จนครบถ้วน
ข้อ 3. ผู้กู้ยินยอมให้นายจ้างหรือหน่วยงานจ่ายเงินเดือนดาเนินการหักเงินเดือนและ / หรือเงินอื่นใดที่ผู้กู้พึงได้รับจากนายจ้าง หรือ
หน่วยงานฯ เป็นรายเดือนชาระหนี้ให้ผู้ให้กู้เป็นประจาเดือนติดต่อกันตลอดไป หากนายจ้างหรือหน่วยงานฯ ไม่หักเงินเดือนและ / หรือเงินอื่นใด
ดังกล่าวข้างต้นของผู้กู้ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผู้กู้ยอมให้ผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาเรียกให้ผู้กู้ชาระต้นเงินกู้และดอกเบี้ยค้างชาระทั้งหมดได้ทันที
ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมโอนสิทธิ์การรับเงินโบนัส เงินสะสม บาเหน็จบานาญ และเงินผลประโยชน์อื่นใดที่ผู้กู้พึงได้รับจากนายจ้าง
หรือหน่วยงานฯ รวมถึงยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินเดือนจากบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกและหรือเงินฝากประเภทอื่นๆ ที่ผู้กู้ฝากไว้กับผู้ให้กู้เอาชาระหนี้
ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้ให้กู้จนเต็มจานวนทุกอย่างทุกประการ
ข้อ 5. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้กู้ขอมอบและจัดการ ให้มีหนังสือยินยอมและสัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องของ
ผู้มีสิทธิร์ ับเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทยของผู้กู้ และกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ไว้เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ให้กู้
จนกว่าผู้ให้กู้จะได้รับชาระหนีต้ ามสัญญานี้โดยครบถ้วน
ข้อ 6. ผู้กอู้ ายุไม่เกิน 65 ปี ได้ทาประกันชีวิต โดยกาหนดให้ ผู้ให้กู้เป็นผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์เป็นอันดับแรก กับ บริษัท
................................................. ทุนประกันเท่ากับ จานวนเงิน..................................................................บาท ยกเว้นสมาชิกผู้กู้อายุเกิน 65 ปี
ข้อ 7. ผู้กู้จะดาเนินการให้ผู้มีสิทธิ์รับเงิน สส.ชสอ./สสอค. ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงิน สส.ชสอ./สสอค. และตกลง
ยินยอมโอนสิทธิเ์ รียกร้องในการรับเงิน สส.ชสอ./สสอค. และหรือเงินพึงได้อื่นใดที่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน สส.ชสอ./สสอค. มีสิทธิ์จะได้รับจากสมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) พ.ศ.2561 เมื่อผู้กู้
ถึงแก่กรรม ให้แก่ผู้ให้กู้ตามจานวนหนี้ที่ผู้ค้างชาระอยู่กับผู้ให้กู้ทั้งหมด โดยให้ผู้มีสิทธิร์ ับเงิน สส.ชสอ.,สสอค. ทาหนังสือยินยอมและสัญญาโอนสิทธิ์
เรียกร้องตามแบบที่ผู้ให้กู้กาหนดเพื่อนาเงินที่ได้รับนั้นมาหักชาระหนี้ตามสัญญานี้จนเสร็จสิ้นครบถ้วน
หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้มีสิทธิร์ ับเงิน สส.ชสอ./สสอค. ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้กู้ยินยอมให้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีผลเมื่อผู้กู้มีหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ให้กู้และสานักงาน สส.ชสอ./สสอค. ทราบ และดาเนินการให้ผู้มีสิทธิร์ ับเงิน สส.ชสอ./สสอค. รายใหม่ มาทาหนังสือยินยอมและสัญญาโอนสิทธิ์
เรียกร้องการรับเงิน สส.ชสอ./สสอค. ที่ผู้มสี ิทธิ์จะได้รับจาก สส.ชสอ./สสอค. เมื่อผู้กู้ถึงแก่กรรมให้แก่ผู้ให้กู้เพิ่มเติมให้ครบถ้วนแล้ว
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ข้อ 8. เพื่อรักษาสถานภาพของการเป็นสมาชิก สส.ชสอ./สสอค. ของผู้กู้ ผู้กู้ตกลงยินยอมให้ผู้ให้กู้หักเงินจากบัญชีเงินฝากเพื่อเงินอื่น
ใดของผู้กู้ที่มีอยู่กับผู้ให้กู้ เพื่อชาระค่าสงเคราะห์ล่วงหน้า และนาเงินดังกล่าวไปยังสานักงาน สส.ชสอ./สสอค. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันที
ที่ผู้ให้กไู้ ด้รับทราบ โดยผู้ให้กู้ไม่จาเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้กู้อีกแต่อย่างใด ทั้งนี้ จนกว่าผู้ให้กู้ได้รับชาระหนี้ตามสัญญานี้เสร็จสิ้น
ข้อ 9. ภายใต้ข้อกาหนดของเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามข้อ 10. ผู้กู้ตกลงชาระหนี้ตามสัญญานี้ให้แก่ ผู้ให้กู้ให้เสร็จสิ้น ภายในกาหนด
ระยะเวลากู้ที่ระบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรมและผู้ให้กู้ได้รับชาระหนี้หรือได้รับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) ที่ผู้มีสิทธิ์รับเงิน สส.ชสอ./สสอค. มีสิทธิ์ได้รับ
จากสานักงาน สส.ชสอ./สสอค. มาชาระหนี้ตามสัญญานี้เสร็จสิ้นครบถ้วนแล้ว คู่สัญญาตกลงให้สัญญานี้เป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ 10. นอกเหนือจากเหตุผิดนัดผิดสัญญาตามกฎหมายแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้เกิดขึ้น ให้ถือเป็นเหตุผิดนัดผิด
สัญญานี้ 1) ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้ไม่ว่างวดใดงวดหนึ่ง 2) ผู้กู้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขและ/หรือคารับรองที่ระบุไว้ในสัญญานี้
ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง 3) ผู้กู้พ้นสภาพการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์อ อมทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) และสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์
สมาชิก ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) 4) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์ หรือถูกเจ้าพนักงานผู้มีอานาจตาม
กฎหมายยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กู้
ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัดสัญญาดังกล่าวในข้อ 10. ตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ให้ถือว่าผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ทั้งหมด
แม้จะยังไม่ครบกาหนดอายุสัญญาก็ตาม ผู้ให้กู้จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ดาเนินการแก้ไขเหตุแห่งการผิดนัดสัญญาภายในระยะเวลาที่ผู้ให้ กู้กาหนด
พร้อมสาเนาแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบ โดยไม่ถือเป็นการที่ผู้ให้กู้ยอมผ่อนปรนหรือสละสิทธิ์ในผลแห่งการผิดนัดสัญญานั้น ซึ่งหากพ้นกาหนด
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหนังสือดังกล่าวแล้ว ผู้ให้กู้มี สิทธิ์บอกเลิกสัญญาและเรียกหนี้ทั้งหมดคืนได้ทันที พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายในการเตือน
เรียกร้อง ทวงถาม ดาเนินคดี และบังคับการชาระหนี้ด้วยจนเต็มจานวน
ข้อ 12. กรณีที่ผู้ให้กู้จะโอนสิทธิ์เรียกร้องตามสัญญานี้ หรือสิทธิ์จานอง หรือสิทธิ์จานา หรือสิทธิ์ในหลักประกันอื่นใด ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ให้กู้จะแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดของการชาระเงินกู้หรือดอกเบี้ย เว้นแต่
กรณีที่มีกฎหมายกาหนดไว้โดยเฉพาะว่าไม่ต้องทาการบอกกล่าวหรือแจ้งแก่ผู้กู้
ข้อ 13. บรรดาใบรับเงินหรือใบเบิกเงินของผู้กู้ ซึ่งจะเป็นเช็คหรือเอกสารอื่นใด รวมทั้งสัญญาหรือบันทึกต่อท้ายสัญญา หรือข้อตกลง
หรือหลักฐานหรือข้อความอื่นใดที่ได้ทาขึ้นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในสัญญานี้ ให้ถือเป็นบันทึกต่อท้ายสัญญาและให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 14. เมื่อสัญญานี้ครบกาหนด หากผู้กู้ยังคงสามารถผ่อนชาระเงินงวดตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานี้ไม่มีเหตุผิดนัดสัญญา และผู้ให้กู้หรือผู้
กู้ฝ่ายใดมิได้บอกเลิกสัญญานี้ ให้ถือว่าสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับต่อไปอีกคราวละหนึ่งปีตลอดไป โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการจนกว่า
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะได้บอกเลิกสัญญา โดยไม่ต้องทาบันทึกต่ออายุสัญญากู้และหากผู้ให้กู้บอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ตามผู้กู้จะต้องชาระหนี้ทั้งหมดในทันที
ข้อ 15. ข้าพเจ้าได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการหักเงินกู้ครั้งนี้ เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิตตามโครงการสวัสดิการสาหรับสมาชิก
ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาชิก สมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ ส มาชิก ชุม นุม สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ค รู
ไทย (สสอค.) พ.ศ.2561 เป็นอย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต ตามโครงการ
สวัสดิการสาหรับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) พ.ศ.2561 จากยอดเงินกู้ของข้าพเจ้า
ข้อ 16. ในกรณีที่คู่สมรสของข้าพเจ้ามีภาระดอกเบี้ยค้างและผิดนัดการชาระหนี้ทุกกรณี ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงินกู้ที่ข้าพเจ้าได้รับ
นาไปหักชาระหนี้ดังกล่าวเต็มจานวน
ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
และผู้ให้กู้ส่งมอบสาเนาหรือคู่ฉบับของสัญญานี้ให้แก่ผู้กู้แล้วทันทีที่ผู้กู้ลงนามในสัญญา
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..……………..ได้รับเงินกู้จานวน…………………….…………………………….……….บาท
(…………………………………………………………………………………………….….……)ตามหนังสือกู้ถูกต้องแล้ว ณ วันที่……..…….………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………………………….…..ผู้กู้และผู้รบั เงิน

(ลงชื่อ)…………………………………..………คู่สมรสผู้กู้ให้ความยินยอม

(………………………..………….….………………………….)

(………….……..…………………..………………………….)

(ลงชื่อ)………………….……………………………….พยานและผูร้ ับรอง

(ลงชื่อ)…………………………………………………….พยานและผูร้ ับรอง

(………..………..…….………………..……………….…….)

(……………………..…………..….………………………….)

(ลงชื่อ)…………………………..……………………………….ผู้จ่ายเงิน
(…………..……………..….………………………….)

(ลงชื่อ) ………………………………………………….……ผู้ตรวจเอกสาร
(…………..………….….………………………….)

(ลงชื่อ)……..…………..………ผู้จัดการ/รองผู้จัดการ (ลงชื่อ)…………..…….…….เลขานุการ (ลงชื่อ)………………….….………ประธานกรรมการ
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หนังสือสัญญาค้าที่ สอ61/....................
วันที่.........................................................

หนังสือสัญญาค้าประกันเงินสามัญโครงการ
สวัสดิการสาหรับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) พ.ศ. 2561
ทาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
วันที่ ....................................................................
(1) ข้าพเจ้า................................................................................................ สมาชิกสอ.ครูเลย จากัด เลขที่............................
สังกัดหน่วย..............................อายุ.............. ปี สัญชาติ........................... อยู่บา้ นเลขที่.................... หมูท่ ่.ี ...................................
ซอย............................................ถนน....................................................... ตาบล / แขวง..................................................................
อาเภอ / เขต...................................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์..................................... และ
(2) ข้าพเจ้า..................................................................................................สมาชิกสอ.ครูเลย จากัด เลขที่............................
สังกัดหน่วย..............................อายุ.............. ปี สัญชาติ........................... อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที่....................................
ซอย............................................ถนน....................................................... ตาบล / แขวง..................................................................
อาเภอ / เขต...................................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์..................................... และ
(3) ข้าพเจ้า.................................................................................................สมาชิกสอ.ครูเลย จากัด เลขที่............................
สังกัดหน่วย..............................อายุ.............. ปี สัญชาติ........................... อยู่บ้านเลขที่.................... หมูท่ ่.ี ...................................
ซอย............................................ถนน....................................................... ตาบล / แขวง..................................................................
อาเภอ / เขต...................................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์..................................... และ
(4) ข้าพเจ้า.................................................................................................สมาชิกสอ.ครูเลย จากัด เลขที่............................
สังกัดหน่วย..............................อายุ.............. ปี สัญชาติ........................... อยู่บ้านเลขที่.................... หมูท่ ่.ี ...................................
ซอย............................................ถนน....................................................... ตาบล / แขวง..................................................................
อาเภอ / เขต...................................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์..................................... และ
(5) ข้าพเจ้า..................................................................................................สมาชิกสอ.ครูเลย จากัด เลขที่............................
สังกัดหน่วย..............................อายุ.............. ปี สัญชาติ........................... อยู่บ้านเลขที่.................... หมู่ที่....................................
ซอย............................................ถนน....................................................... ตาบล / แขวง..................................................................
อาเภอ / เขต...................................................... จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์..............................................
ซึ่ง ต่ อไปนี้ ในสัญ ญานี้ รวมเรีย กว่ า “ผู้ ค้าประกัน ” ทาหนั ง สือสั ญ ญาฉบั บ นี้ให้ไ ว้ แก่ส หกรณ์ ออมทรัพ ย์ ครูเลย จ ากัด
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด” เพื่อเป็นหลักฐานดังมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูเลย จากัด ได้ยอมให้ ( ชื่อผู้กู้) ............................................เลขที่สมาชิ ก ..............
ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ กู้ ” ได้ ท าสั ญ ญากู้ เ งิ น ลงวั น ที่ . ........................................ จ านวน............................. ..บาท
(..............................................................................) นั้น ผู้ค้าประกันยอมเข้าค้าประกันและรับผิดในการที่จะชาระหนี้ดังกล่าว ให้แก่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จนครบถ้วนเต็มตามจานวนหนี้ที่ผู้กู้เป็นหนี้แก่สหกรณ์ ไม่ว่าหนี้ นั้นจะมีอยู่แล้วในขณะทาสัญญานี้
และหรือหนี้ นั้น จะเกิดขึ้นใหม่ และหรือหนี้นั้ นจะระงับ สิ้น ไปกี่ครั้ง ก็ต าม นอกจากนี้ ผู้ค้าประกัน ยั งต้ องรับ ผิด ชาระดอกเบี้ ย
ค่าธรรมเนียม ค่าเสียหาย ค่าวิชาชีพ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ต้องหรืออาจต้องจ่ายไป แม้ว่ายอด
หนี้ตามบัญชีจะสูงกว่าที่ระบุไว้ในสัญญาก็ตาม
ผู้ค้าประกันขอแสดงเจตนาผูกพันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตั้งแต่วันทาสั ญญานี้ว่าหากอัตราดอกเบี้ยได้
เปลี่ ยนแปลงสู งขึ้นโดยกฎหมาย หรือประกาศของสหกรณ์ หรือโดยภาวะการเงิน เป็ นเหตุให้ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ครูเลย จ ากัด
จาเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น ผู้ค้าประกันยอมตกลงชาระดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ตามอัตราใหม่ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
เลย จากัด ไม่จาเป็นต้องแจ้งอัตราดอกเบี้ยใหม่ให้ผู้ ค้าประกันทราบ และโดยคู่สัญญา มิต้องมีการตกลงใดๆ กันใหม่อี ก และผู้ค้า
ประกันยอมสละสิทธิ์ไม่ขอโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน 1...................................2...................................3............................. ......4...................................
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ข้อ 2. กรณีผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวข้างต้นไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือว่าผู้กู้ล้มละลายหรือตายหรือกลายเป็น
บุคคลไร้ความสามารถ หรือสาบสูญ หรือไปเสียจากถิ่นที่อยู่ หรือหาตัวไม่พบ หรือย้ายภูมิลาเนาโดยมิแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ทราบ หรือมีกรณีอื่นใดอันกระทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้ตามสัญญากู้ที่กล่าวแล้วเต็มจานวน
และตามกาหนดที่ระบุไว้ในสัญญาก็ดี ผู้ค้าประกันยอมเข้ารับผิดร่วมกับผู้กู้ในอันที่จะต้องชาระหนี้ตามสัญญากู้นั้นทันที
ข้อ 3. ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดๆ ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จะได้ผ่อนผันเวลาหรือต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้กู้ หรือได้มี
การตกลงกันลดหนี้ ประนีประนอมยอมความ หรือแปลงหนี้ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลง หรือเปลี่ยนแปลงหลักประกันหรือ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย โดยจะแจ้งหรือมิแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก็ตาม ผู้ค้าประกันก็ยอมตกลงกั บการกระทานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง
ไป และยอมมิให้ถือเอาการกระทาเช่นว่านั้นเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของผู้ค้าประกัน
ข้อ 4. ผู้ค้าประกันยอมสละสิทธิ์ในการที่จะต่อสู้เรียกร้องให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ดาเนินคดี หรือบังคับคดีเอา
จากทรัพย์สินของผู้กู้หรือตัวผู้กู้ก่อน และทั้งนี้ไม่เป็นการตัด สิทธิ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ที่จะดาเนินการเรียกร้องหรือ
ฟ้องร้องผู้กู้หรือกองมรดก หรือผู้รับช่วงสิทธิ์ของผู้กู้ให้ชาระหนี้ก่อนตามแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จะเห็นสมควร และใน
กรณีเช่นว่านี้ ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ไม่ได้รับชาระหนี้หรือได้รับไม่เต็มจานวน ผู้ค้าประกันยอมให้ถือว่าการดาเนินการ
เช่นนั้นเป็นการที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด กระทาเพื่อผู้ค้าประกันเอง ผู้ค้าประกันจึงยินยอมจะชาระหนี้ที่ค้างอยู่โดยพลัน
ทั้งยอมชดใช้บรรดาค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นอันสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จะได้เสียไป แม้ว่าการดาเนินการเช่นว่า
นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบก่อนก็ตาม และถึงแม้จะมิได้เรียกร้องหรือฟ้องร้องผู้
ค้าประกันร่วมกับผู้กู้หรือกองมรดกหรือผู้รับช่วงสิทธิ์ของผู้กู้ด้วยก็ตาม
ข้อ 5. การค้าประกันนี้มีผลใช้บังคับและผูกพันผู้ค้าประกันตลอดไปโดยผู้ค้าประกันจะบอกเลิกเสียมิได้ ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วย
เหตุผลประการใดๆ ตราบเท่าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด มิได้รับชาระหนี้ตามสัญญานี้ครบถ้วน
ข้อ 6. การค้าประกันนี้ย่อมผูกพันผู้ค้าประกันอย่างสมบูรณ์ ถึงแม้หากจะปรากฏในภายหลังว่าผู้กู้ไม่ต้องรับผิดตามสัญญากู้ที่
กล่าวแล้วกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูเลย จากัด เพราะเหตุทาด้วยความสาคัญผิดก็ดี หรือโดยปราศจากอานาจ หรือไร้ความสามารถก็ดี
ความรับผิดของผู้ค้าประกันย่อมไม่หลุดพ้นไปได้ โดยไม่คานึงถึงว่าผู้ค้าประกันจะได้รับรู้ถึงเหตุเหล่านี้ในขณะทาสัญญาหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 7. ถึงแม้จะปรากฏว่า การกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เป็นเหตุให้ผู้ค้าประกันไม่อาจ
เข้ารับช่วงสิทธิ์ได้ทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนในสิทธิ์ก็ดี จานองก็ดี จานาก็ดี บุริม สิทธิ์อันใดก็ดี ซึ่งผู้กู้ได้ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเลย จากัด ก่อนหรือในขณะทาสัญญาค้าประกันก็ดี ความรับผิดชอบของผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ย่อมไม่หลุดพ้นไป ไม่ว่าจะเป็น
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ตาม
ข้อ 8. กรณีที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด มิได้ฟ้องร้องบังคับเอาแก่ทายาท กองมรดก ผู้สืบสิทธิ์
หรือผู้รับช่วงสิทธิ์ของผู้กู้ จนล่วงพ้นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ผู้กู้ถึงแก่ความตายแล้วก็ตาม ผู้ค้าประกันตกลงไม่ยกเหตุที่คดี
ขาดอายุความมรดกนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด และยังคงยินยอมรับผิดชอบชดใช้หนี้จานวนที่ผู้กู้ยังคงค้าง
ชาระอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด นั้นต่อไปจนครบถ้วน
ข้อ 9. ผู้ค้าประกันยอมรับว่าการกระทาใดๆ ของผู้กู้หรือของบุคคลภายนอกอันเป็นเหตุทาให้อายุ ความแห่งหนี้ที่ตนได้เข้า
ค้าประกันนั้นสะดุดหยุดลงจนตกเป็นโทษแก่ผู้กู้แล้ว ย่อมตกเป็นโทษแก่ผู้ค้าประกันด้วยเช่นกัน
ข้อ 10. แม้ว่าสิทธิ์เรียกร้องให้ผู้ค้าประกันชาระหนี้ที่ค้างชาระ จะพ้นกาหนดอายุความเรียกร้องด้วยเหตุประการใด ๆ ผู้ค้าประกัน
ก็ยินยอมชาระหนี้และไม่ขอยกเอาอายุความที่ขาดไปนั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับสหกรณ์ออกทรัพย์ครูเลย จากัด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 11. กรณีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด งดเว้นไม่เรียกร้อง หรือปลดหนี้ ให้แก่ผู้ค้าประกันคนหนึ่งคนใดไม่ว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด จะได้ขอความยินยอมหรือบอกกล่าวให้ผู้ค้าประกันคนอื่นๆ ทราบก่อนหรือไม่ก็ตาม ผู้ค้าประกัน
คนอื่นที่เหลืออยู่ยินยอมรับผิดชอบในหนี้ทั้งหมดต่อไปจนเต็มจานวน ในฐานะลูกหนี้ร่วม
ข้อ 12. บรรดาหนั งสือติดตาม ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดที่จะส่งให้แก่ผู้ค้าประกั น นั้น ไม่ว่าจะส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนนาไปส่งเองก็ดี ถ้าหากได้ส่งไปยังสถานที่ที่ระบุไว้ในข้างต้นของสัญญานี้แล้ว ให้ถื อว่า
ได้ส่งให้แก่ผู้ค้าประกันแล้วโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่ต้องคานึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้ เพราะสถานที่ที่กล่าวนี้
เปลี่ยนแปลงไป หรือถูกรื้อถอนไป โดยผู้ค้าประกันไม่ได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงหรือรื้อถอนนั้นเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ก็ดี หรือส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นก็ดี ให้ถือว่าผู้ค้าประกันได้รับทราบหนั งสือติดต่อ ทวงถาม
บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด แล้วโดยชอบ
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน 1...................................2...................................3...................................4...................................
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ข้อ 13. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้ค้าประกันขอมอบหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนของผู้ค้าประกันไว้
เป็นหลักประกัน รายละเอียดตามหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบาเหน็จ บานาญ จากทางราชการ หรือหน่วยงาน
สาหรับผู้ค้าประกันลงวันที่........................................................แนบท้าย สัญญาเลขที่................................................................
ให้ไว้เป็นหลักประกันจนกว่าผู้ค้าประกันจะชาระหนี้ตามสัญญานี้โดยครบถ้วนและผู้ค้าประกันขอให้คารับรองว่าทรัพย์สิน
ที่ได้นามามอบไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด นี้เป็นทรัพย์สินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้าประกันโดยชอบและโดยเด็ดขาด
แต่ผู้เดียว ผู้ค้าประกันมิได้นาไปจานอง จานา หรือนาไปวางไว้เป็นประกันแก่ผู้อื่นแต่อย่างใด
ข้อ 14. ในกรณีที่ผู้ค้าประกันได้เปลี่ยนแปลงชื่อตัว ชื่อสกุล ชื่อหน่วยงาน และหรือตราสาคัญที่จดทะเบียนไว้ ผู้ค้าประกัน
ต้องแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ทราบโดยเร็วหลังจากที่เจ้าพนักงานรับจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้
ข้อ 15. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องเกี่ยวกับการชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนด
ตามที่กล่าว ไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้วข้าพเจ้ายอมค้าประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการรวมทั้งกรณีที่สหกรณ์
ยอมผ่อนผันเวลาส่งเงิน งวดชาระหนี้ให้แก่ผู้ กู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย ข้าพเจ้า
ยินยอมและตกลงร่วมลงนามในบันทึกการผ่อนเวลาดังกล่าวด้วยทุกครั้ง
ข้อ 16. ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เป็นผลให้ผู้กู้มีดอกเบี้ยค้างชาระ และสหกรณ์ฯบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบ
โดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว ข้าพเจ้ายังคงเพิกเฉยไม่ ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นาดอกเบี้ยค้างไปรวมกับหนี้
คงเหลือตามสัญญาแห่งเงินกู้นี้
ข้อ 17. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันว่า การพ้นจากสมาชิกภาพ การจัดการหนี้ของผู้กู้ยังไม่เสร็จไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ย่อมไม่เป็น
เหตุให้หลุดพ้น จากการค้าประกั นรายนี้เว้ นแต่ผู้กู้จะจัดหาผู้ค้าประกันรายอื่นมาแทนและได้ รับความ เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ฯ แล้ว
ข้อ 18. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญหรือบาเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื่อหักชาระหนี้ทาง
ราชการแล้ว ( ถ้ามี ) ส่งให้สหกรณ์เป็นอันดับแรกหากเกิดกรณีตามข้อ 17 แห่งหนังสือสัญญาค้าประกันฉบับนี้
ข้อ 19. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ และแนวปฏิบัติของสหกรณ์ทุกกรณีและในกรณีข้าพเจ้าจะ
ลาออกจากสหกรณ์ หรือย้าย จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ หนังสือค้าประกันนี้ทาไว้ ณ วันที่ระบุข้างต้น และได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานตามลาดับดังนี้
ลาดับ
ที่

ชือ่ – สกุล ผู้ค้าประกัน

เลข
ทะเบียน

ลายมือชื่อ
ผู้ค้าประกัน

ชือ่ - สกุล คู่สมรสผู้ค้าประกัน

ลายมือชื่อคู่สมรส
ผู้ค้าประกัน

1.
2.
3.
4.
5.

ลายมือชื่อ.................................................พยานผู้รับรอง
(.......................................................)

ลายมือชื่อ.................................................พยานผู้รับรอง
(..........................................................)

ตรวจสอบลายมือชื่อผู้ค้าประกันกับสาเนาบัตรผู้ค้าประกันถูกต้อง
( ลงชื่อ ) ……………………………………ผู้ตรวจเอกสาร
(……………………….………………………….)
…………/…………………/………..……
(ลงชื่อ)……..………….……………ผู้จัดการ / รองผู้จัดการ (ลงชื่อ)……………..…….…….เลขานุการ (ลงชื่อ)………..……….….………ประธานกรรมการ
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สัญญาจานาเลขที่..........................
สัญญาจานาหุ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
สานักงานเลขที่ 510 หมู่ 9 บ้านติดต่อ ถนนเจริญรัฐ
ตาบลนาอาน อาเภอเมือง จังหวัดเลย 42000
วันที่………………เดือน…………………………พ.ศ……………….
1. ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..………………………..สมาชิกสหกรณ์เลขที่…………………...........
หน่วย…………………………..…………… อายุ………….…….ปี.…….………เดือน มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านเลขที่…………..….…หมู่ที่……….……
บ้าน………………….……….………..ถนน…………….........…………… ตาบล…………..…….……………อาเภอ………………………………………..
จังหวัด………..….…….…………....……..ได้นาหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ที่ปรากฏในทะเบียนหุ้น ณ วันที่ทาสัญญากู้
กับสหกรณ์เมื่อวันที่……..….….…………..…….……….………………ปัจจุบันมีหุ้นอยู่จานวน…………..……..……………..……….………….หุ้น
เป็ น มู ล ค่ า ……..…………………………….บาท(………………………..……………….………………………………………………………………….………)
มาจานาไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด โดยประสงค์ให้จานาเงินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในทะเบียนหุ้นมาเป็นประกันการกู้เงิน
ประเภทสามัญ ที่ข้าพเจ้าได้ กู้ไปจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เมื่อวันที่ …………….……………………………..……………..………
ตามหนังสือกู้สามัญที่ สอ61/……................……จานวนเงิน ………………………………………………..……………………………….……บาท
(.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……)
2. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามูลค่าหุ้นที่เพิ่มขึ้นภายหลัง จากวันที่ทาหนังสือสัญญาจานาฉบับนี้ ถือเป็นจานวนรวมกับมูลค่า
หุ้นที่จานาไว้ตามข้อ 1 แห่งสัญญาฉบับนี้ด้วย
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด หักเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่จานาไว้กับสหกรณ์ฯตามข้อ 1 และ
ข้อ 2 แห่งหนังสือสัญญาจานาหุ้นฉบับนี้ไว้เป็นประกันตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวข้างต้น ชาระหนี้เงินกู้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ได้ทันทีโดยไม่ต้องนาทรัพย์ที่จานานี้ออกขายทอดตลาด ทั้งให้ถือว่าการจานาเป็นการบอก
กล่าวการจานาหุ้นตามจานวนและมูลค่าทั้งสิ้นตามเอกสารนี้กับ 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............................................................................................

ข้าพเจ้า (ผู้กู้)........................................................................................................ตาแห น่ง.…........................................................
สังกัด.................................................................ตาบล……….……....…….….......อาเภอ.....................................จังหวัด เลย ได้รับเงินเดือน
เดือนละ.........................................บาท และมีเงินได้อื่นจากต้นสังกัดเดือนละ.....................................บาท เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
..............................................และ มีอายุราชการ/อายุงานคงเหลือ.............ปี.......เดือน (นับจากวันที่ยื่นขอกู้ ) ได้ขอกู้เงินจาก สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูเลย จากัด โดยยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัด หรือ ธนาคาร..................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อชาระหนี้ตามสัญญากู้เงินตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงิน
ต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามที่ปรากฏในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจานวน ทั้งนี้ โดยไม่จาต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้า
ทราบล่ ว งหน้ า และในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ย้ า ยหน่ ว ยงาน ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมให้ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด แห่ ง ใหม่ หรื อ ธนาคาร(แห่ ง
ใหม่).................................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใด จากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด
ใหม่ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีข้าพเจ้าลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจของหน่วยงานต้นสังกัด / หน่วยงาน หักเงินบาเหน็จ
บานาญ และหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวต่อไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บาเหน็จ บานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม ความใน ข้อ 30
แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะ
เดียวกัน พ.ศ.2550 และ ความใน ข้อ 8 ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บาเหน็จบานาญ ข้าราชการ
เพื่อช าระหนี้เงิน กู้ ให้แก่สวั สดิการภายในส่ วนราชการและสหกรณ์ ฯ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ์ ฯ พ.ศ.2553
ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลายมือชื่อ..........................................................ผู้ให้ความยินยอม / ผู้กู้
(..........................................................)
คารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน
ขอรับรองว่าจะดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เงินได้อื่นใด เงินบาเหน็จ บานาญ จากทางราชการ หรือหน่วยงาน
(สาหรับผู้ค้าประกัน)
ที่ทางาน………….………..………………………………
วันที…่ ……….…………………….................…………
เรียน หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด............................................................................................
ข้าพเจ้าผู้มรี ายชื่อดังต่อไปนี้
ที่
ชื่อ/นามสกุล
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เลขสมาชิก

สังกัดหน่วย

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ

เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ ของ............................................................................ตาแหน่ง .…..…….....................สังกัด ...............................................
ตาบล…..………………….………..….อาเภอ.........................................จังหวัดเลย ซึ่งขอกู้เงินจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด โดยยินยอมให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด หรือ ธนาคาร...................หักเงินเดือนหรือรายได้อื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อชาระหนี้ตาม
สัญญากู้เงินและสัญญาค้าประกันตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ไม่ว่าจะเป็นหนี้เงินต้น ดอกเบี้ย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี้ และค่าเสียหายตามที่
ปรากฏ ในสัญญากู้เงินได้จนเต็มจานวน ทั้งนี้ โดยไม่จาต้องบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานข้าพเจ้ายินยอม
ให้หน่วยงานต้นสังกัดแห่งใหม่ หรือ ธนาคาร(แห่งใหม่)..................หักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับจาก
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
กรณีข้าพเจ้า ลาออกหรือเกษียณอายุราชการข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้มีอานาจของหน่วยงานต้นสังกัด/หน่วยงานหักเงินบาเหน็จ บานาญ และหรือเงิน
ได้อื่นใดจากทางราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ได้รับ เพื่อชาระหนี้ดังกล่าวให้แก่สหกรณ์ ฯ ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
อนึ่ง การยินยอมให้หักเงินเดือน บาเหน็จ บานาญ และหรือเงินอื่นใดตามสิทธิ์ที่ได้รับดังกล่าวข้างต้น เป็นไปตาม ความใน ข้อ 30 แห่งระเบีย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บาเหน็จบานาญ เงินประจาตาแหน่ง เงินเพิ่ม และเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2 550
และ ความใน ข้อ 8 ข้อ 9 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือน บาเหน็จบานาญ ข้าราชการ เพื่อชาระหนี้เงินกู้ให้แ ก่สวัสดิการ
ภายในส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ.2551 และตามมาตรา 42/1 พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2553 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทราบและยินยอมปฏิบัติตามโดยไม่มี
เงื่อนไข ทุกประการ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

คารับรองในการหักเงินเดือน หรือเงินได้อื่นใดของหน่วยงานต้นสังกัด/ หน่วยงาน
ขอรับรองว่าจะดาเนินการหักเงินเดือนหรือเงินได้อื่นใดของผู้ให้ความยินยอม เพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ตลอดไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
1. ลายมือชื่อ……………………………..……..…..…เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด
(.………..…………………..…………..……)
2. ลายมือชื่อ…………………….…..………….………..หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด
(…..……...……………..……….………..…)
~ 10 ~ สส.ชสอ./สสอค. ปี 2561

หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.,สสอค. และสัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้อง
( สาหรับเงินกูส้ ามัญโครงการสวัสดิการสาหรับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาชิก
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) พ.ศ. 2561)
****************************************
วันที่......................................................................
เรียน ประธานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.และ สสอค. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด
ตามที่ข้าพเจ้า......................................................................................................................สมาชิก สสอค.เลขที่…………………..
สส.ชสอ.เลขที…่ ……………….สังกัดหน่วย.............................. ได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตามสัญญาเงินกู้ได้กู้เงินจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ตามสัญญากู้ลงวันที่..........................................จานวนเงินกู้..........................................................บาท
(....................................................................) ข้าพเจ้ายอมรับว่ายังมีหนี้สนิ ค้างชาระอยู่กับสหกรณ์แต่เนื่องจากผู้ถูกระบุให้มีสิทธิร์ ับเงิน
สงเคราะห์ สส.ชสอ./สสอค. รวมจานวน..................คน จะมีสิทธิร์ ับเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ./สสอค หลังจากที่ข้าพเจ้าถึงแก่กรรม และ
บุคคลดังกล่าวได้ตกลงยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ สส.ชสอ./สสอค เพื่อนาไปชาระหนีท้ ี่ค้างชาระต่อสหกรณ์ ตามสัญญากู้โดยจะไม่บอก
เลิกหรือเพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิน้ จนกว่าสหกรณ์จะได้รับการชาระหนี้ครบถ้วน จึงทาหนังสือยินยอมให้หัก
เงินสงเคราะห์ สส.ชสอ.และสสอค และสัญญาโอนสิทธิ์เรียกร้องให้ไว้กับสหกรณ์ออทรัพย์ครูเลย จากัด ระหว่าง : บุคคลตามรายชื่อ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปนี้เรียกรวมและแทนกันว่า “ผู้ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิ์” ฝ่ายหนึ่ง กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
จากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้รับโอนสิทธิ์”อีกฝ่ายหนึ่ง
ตามที่ ( นาย / นาง / นางสาว ).....................................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้”ได้ขอกู้เงินตาม
โครงการสวัสดิการสาหรับสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) พ.ศ.2561 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “โครงการ” ในวงเงินกู้จานวน ..............................บาท
(...........................................................)จากผู้รับโอนสิทธิ์ และผู้ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิ์ มีสิทธิ์จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เงิน สส.ชสอ./สสอค.” โดยหักค่าใช้จ่ายในกิจการค่าจัดการศพ และค่าสงเคราะห์รายศพที่ค้างชาระภายใต้ระเบียบ
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ./สสอค.”
ภายหลังผู้กู้ถึงแก่กรรมแล้ว
ผู้ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิ์และผู้รับโอนสิทธิ์จึงได้ตกลงทาหนังสือสัญญานี้ขึ้นโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
1. ผู้ให้ความยินยอมและผู้รับโอนสิทธิ์ตกลงยินยอมให้ ศูนย์ประสานงาน หักเงิน สส.ชสอ./สสอค. และตกลงยินยอมโอนสิทธิ์
เรียกร้องการรับเงิน สส.ชสอ./สสอค. ผู้ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิ์มีสิทธิ์จะได้รับจากสานักงานให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ์เป็น จานวนเงิน
เท่ากับจานวนหนี้ที่ผู้กู้ค้างชาระอยู่กับผู้โอนสิทธิ์ทั้งหมด ตามจานวนเงินที่ผู้รับโอนสิทธิ์จะได้แจ้งให้ ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ./สสอค.
ทราบภายหลังที่ผู้กู้ถึงแก่กรรม
2. ผู้ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิ์ตกลงยินยอมให้ผู้รับโอนสิทธิ์นาเงินที่ผู้รับโอนสิทธิ์ได้รับตามข้อ 1. ไปหักชาระหนี้ของผู้กู้
ที่มีอยู่กับผู้รับโอนสิทธิ์ โดยให้ผู้ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิ์ตกลงยินยอมให้ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ./สสอค.จ่ายเงินจานวนดังกล่าว
ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ์ได้โดยตรง
3. การให้ความยินยอมและการโอนสิทธิ์เรียกร้องตามหนังสือสัญญานี้ เป็นการให้ความยินยอม และเป็นการโอนเฉพาะสิทธิ์
เรียกร้องในจานวนเงินทั้งหมดตามที่ระบุในข้อ 1. ผู้รับโอนสิทธิ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และความผิดใดๆ ที่ผู้ให้ความยินยอมและ
ผู้โอนสิทธิ์จะต้องปฏิบัติเพื่อให้ได้รับเงินจานวนดังกล่าวจากสานักงานแต่อย่างใดทั้งสิ้น
4. ผู้ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิ์จะไม่โอนสิทธิ์เรียกร้องหรือก่อภาระผูกพันใดๆ ในเงิน สส.ชสอ./สสอค.ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใด และจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการให้ความยิ นยอมและการโอนสิทธิ์ตามหนังสือสัญญานี้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
จนกว่าผู้รับโอนสิทธิ์จะได้รับชาระหนี้เสร็จสิ้นเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้รับโอนสิทธิ์ก่อน
5. หากข้อกาหนดและหรือเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของหนังสือสัญญานี้เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์ คู่สั ญญาตกลงยินยอมให้ถือเอา
ข้อกาหนดหรือเงื่อนไขข้ออื่นๆ ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้บังคับได้ต่อไป โดยแยกต่างหากจากส่วนที่เป็นโมฆะหรือไม่สมบูรณ์นั้น
6. คู่สัญญาตกลงว่าหนังสือสัญญานี้มีผลบังคับใช้ต่อเมื่อผู้กู้ได้รับเงินตามโครงการจากผู้รับโอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
หนังสือสัญญานี้ทาเป็น 2 ฉบับ มีความถูกต้องตรงกันทุกประการ และคู่สัญญาได้อ่านข้อความตามหนังสือสัญญานี้แล้ว เห็น
ว่าตรงตามเจตนารมณ์ของคู่สัญญาทุกประการ จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ................................................สมาชิก สส.ชสอ./สสอค.
(.....................................................)
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การดาเนินการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับผลประโยชน์ให้ความยินยอมและโอนสิทธิ์เพื่อชาระหนี้ ของ สมาชิก สส.ชสอ./สสอค.
ที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัดเต็มจานวน และเพื่อเป็นหลักฐาน จึงได้ลงลายมือชื่อให้ไว้ต่อหน้าพยาน
(1)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับผลประโยชน์ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิเ์ พื่อชาระหนี้
(.................................................................)

(2)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับผลประโยชน์ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิเ์ พื่อชาระหนี้
(.................................................................)

(3)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับผลประโยชน์ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิเ์ พื่อชาระหนี้
(.................................................................)

(4)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับผลประโยชน์ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิเ์ พื่อชาระหนี้
(.................................................................)

(5)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับผลประโยชน์ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิเ์ พื่อชาระหนี้
(.................................................................)

(6)

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับผลประโยชน์ให้ความยินยอมและผู้โอนสิทธิเ์ พื่อชาระหนี้
(.................................................................)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ( ผู้รับโอนสิทธิ์ )

ลงชื่อ................................................. ผู้จัดการ / ผู้ทาการแทน ลงชื่อ.................................................. พยาน
(.........................................................)
(..........................................................)
คารับรองในการหักเงินและโอนเงิน สส.ชสอ./สสอค. ให้แก่ผรู้ ับโอนสิทธิ์เพื่อชาระหนี้ของผูก้ ู้
ศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ./สสอค.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด ขอรับรองว่ารายชื่อ และลายมือชื่อของผู้ให้ความยินยอม
และผู้โอนสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้น เป็นผู้มีสิทธิ์รับเงิน สส.ชสอ./สสอค.จากศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ./สสอค. จริง และได้รับทราบ
และเห็นชอบด้วยกับการให้ความยินยอมและการโอนสิทธิ์เรียกร้องการรับเงิน สส.ชสอ./สสอค. ตามหนังสือนี้ทุกประการและตกลง
จะดาเนินการหักและโอนเงิน สส.ชสอ./สสอค. ให้แก่ผู้รับโอนสิทธิ์เพื่อชาระหนี้ของผู้กู้จนเสร็จสิ้น
ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
(…………………………………………………)
ลงชื่อ...............................................................ผู้มีอานาจลงนาม
(..........................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................................
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย
หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้จะมีผลสมบูรณ์ตอ่ เมื่อผู้ให้ความยินยอมและโอนสิทธิ์ข้างต้นลงลายมือชื่อไว้ถูกต้องแล้ว
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เอกสารประกอบคาขอกู้
1. เอกสารสาหรับผูก้ ู้ 2 ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือบัตรประจาตัวข้าราชการ ผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียน
บ้านผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) หรือ สาเนาใบสาคัญการหย่า หรือ สาเนาใบมรณบัตรในกรณีคู่สมรส
เสียชีวิต (ให้คู่สมรสของผู้เสียชีวิตเซ็นรับรองเอกสาร) สาเนาบัตรและสาเนาทะเบียนบ้านผู้รับผลประโยชน์
2. เอกสารสาหรับผู้ค้าประกัน 1ชุด สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือบัตรประจาตัวข้าราชการ และสาเนาทะเบียนบ้าน
3. บัญชีรายละเอียดเงินเดือนที่แสดงรายการหักเงิน ณ ที่จ่ายย้อนหลัง 3 เดือน ของผู้กู้
3.1 สมาชิกสังกัด สพป. / สพม. ลงนามรับรองเอกสารโดยเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานต้นสังกัด กรณีรับรองด้วยตนเอง
สามารถพิมพ์ผ่านทางระบบพิมพ์สลิปเงินเดือนออนไลน์ของต้นสังกัด
3.2 สมาชิกหน่วยงานอื่นใดนอกจากเหนือจากข้อ 3.1 และ 3.3 ให้หัวหน้าฝ่ายการเงินหน่วยงานต้นสังกัด
ลงนามเอกสาร ***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
3.3 สมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลฯ อบต.) ให้ ผู้อานวยการกองคลัง รับรองเท่านัน้
***พร้อมรายการรับโอนเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน Statement (สเตทเม้นท์)
4. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (SB) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จากัด เพื่อโอนเงินกู้เข้าบัญชีผู้กู้และผู้กู้
สามารถทารายการถอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย เอกสารสาหรับเปิดบัญชี ดังต่อไปนี้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
- เงินเปิดบัญชี จานวน 100 บาท
*หากผู้กู้มีบัญชีดังกล่าวแล้วไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่
5. บันทึกข้อความ เขียนแนบเพิ่มเติมพร้อมคาขอกู้ (ระบุเหตุผลความจาเป็นในการขอกู้เงิน)
6. สาหรับสมาชิกสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มหนังสือรับรองการหักเงินตามสัญญาเงินกู้ครั้งนี้
ต้องรับรองโดย ผู้อานวยการกองคลัง , ปลัด เทศบาล/ปลัดอบต. , นายกเทศมนตรี/นายก อบต. ตามลาดับ
และสมาชิกสังกัดหน่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อายุ 40 ปีขึ้นไปให้แนบทะเบียนประวัติการรับราชการ (กพ.7)

***เอกสารทุกหน้าอ่านออกชัดเจน ห้ามขูดลบ ขีดฆ่าหรือใช้น้ายาลบคาผิดโดยเด็ดขาด
***ไม่ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว

 กรอกข้อมูลในเอกสารคาขอกู้ให้ครบถ้วน สมบูรณ์
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