สัญญากูเ้ งินสวัสดิการ

เอกสารบันทึกเสนอ

รับเงินกค้ ู รังที

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

…………….

วันที…………เดือน …………………..………พ.ศ. ………………

เรือง ขอรับเงินกูโ้ ครงการเงินกูเ้ พือสวัสดิการ (กรณี ............................................................)
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ข้าพเจ้า………………………..…………………………………..…………………………..……. สมาชิกเลขทะเบียนที……….………….…ตําแหน่ ง………………………….….……..
สังกัด/โรงเรียน………….………………..….…อําเภอ…….....………..……จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รบั อนุมตั เิ งินกูส้ วัสดิการ กรณี ...............................................

ตามสัญญากูเ้ ลขที ..............ลงวันที ...........................จํานวนเงิน..............................บาท (.....................................................) นัน
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินกูค้ รังที ......... เพือ................................................ตามรายละเอียดเอกสาร ................................แนบท้าย
จํานวนเงิน ...................บาท(……………………..…………..…………….)โดยข้าพเจ้าจะขอรับเงินกูด้ ว้ ยตนเองใน วันที .......เดือน .................พ.ศ.......... สําหรับ
เงินกูส้ ่วนทีเหลือ ข้าพเจ้าจะขอรับเป็ นคราวๆ ตามเกณฑ์ทสหกรณ์
ี
กาํ หนด
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณา

(ลงชือ).....................................................ผูก้ ู ้

(.....................................................)
บันทึกของเจ้าหน้าทีสหกรณ์
นาย นาง นางสาว …………………………………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียนที…………..……สังกัด/โรงเรียน………………….….……………
อําเภอ…………….....จังหวัดกาฬสินธุ ์ ขอรับเงินกูส้ วัสดิการ กรณี .............................................วงเงินกู ้ ........................... บาท รับไปแล้ว (ครังที ........ )
จํานวน ......................บาท คงเหลือ.............................บาท
เงินเดือน ............................บาท - เงินเดือนคงเหลือรับจริง…………………….….บาท - %ของเงินเดือน..…………….……..บาท -เงินประจําตําแหน่ง............................ บาท
- เงินชําระหนี อืนๆ .................................บาท -เงินเดือน คงเหลือ ..........................บาท -ชําระ ต่องวด .................................. บาท
เพือโปรดพิจารณา
……………………………………………………………..
…………………………………………………………..

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

(ลงชือ). ..................................................
(.....................................................)

(ลงชือ). ...................................................
(......................................................)

เจ้าหน้าที
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

(ลงชือ). ...................................................
(........................................................)
รองผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

(ลงชือ). ..................................................
(.........................................................)
กรรมการ และเลขานุ การ/ กรรมการ และผช.เลขานุ การ

หัวหน้าฝ่ าย / ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

(ลงชือ). ..................................................
(......................................................)
ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………

(ลงชือ). .................................................
(......................................................)
ประธานกรรมการ ฯ / รองประธานกรรมการฯ

(..อนุมตั ิ โดยมีเงือนไขให้หกั เงิ น ณ ทีจ่าย และชําระหนี สัญญาเดิ ม ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีคณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์กาํ หนด..)

สัญญากูเ้ งินสวัสดิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด

สัญญากูส้ วัสดิการ - -

สัญญากูเ้ งินเลขที ................................
ลงวันที...............................................

เขียนที..........................................................................................................

วันที…………เดือน …………………..………พ.ศ. ………………
เรียน

คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ข้าพเจ้า…………………………………………………………...…… สมาชิกเลขทะเบียนที………...…..อายุ…....ปี ส.ค.ส.เลขที................ตําแหน่ง…….………........................……..…

สังกัด/โรงเรียน……….…………………………………..……..…อําเภอ…………………………….จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้รบั เงินได้รายเดือน ………............... บาทเงินประจําตําแหน่ง ...................บาท
เลขทีบัตรประชาชน__- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__ สถานภาพ โสด สมรส หย่า ม่ายปัจจุบนั ข้าพเจ้าพักอยู่ทีบ้าน ...............................................
เลขที…...…หมูท่ ……….…
ี
ถนน………………..…ตําบล …………….……..อําเภอ……………………..จังหวัด…..………..…..…… โทรศัพท์ทีทํางาน/บ้าน/มือถือ .............................................................
ข้อ1. มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสวัสดิการ ในวงเงิน จํานวน………...……บาท (……….………………………………………………….………) มีวตั ถุประสงค์เพือ............................................
โดยใช้บุคคลคําประกันดังนี
1

ชือ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ…...........ปี สมาชิกทะเบียนที.............................ตําแหน่ง .................................... สังกัด/
โรงเรียน............................... อําเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน....................บาท เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท
โทรศัพท์บา้ น/ทีทํางาน/ มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที.........หมูท่ ...........
ี
ถนน ......................ตําบล ....................................
อําเภอ.......................จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน .................. บาท (....................................)
จึงลงลายมือชือไวเ้ ป็ นสําคัญ ลงชือ…………………….………ลายมือชือ

2

ชือ – สกุล …………………….……………..……..……. อายุ…...........ปี สมาชิกทะเบียนที.............................ตําแหน่ง .................................... สังกัด/
โรงเรียน............................... อําเภอ ............................จังหวัดกาฬสินธุ ์ เงินได้รายเดือน....................บาท เงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ..................บาท
โทรศัพท์บา้ น/ทีทํางาน/ มือถือ ............................... ปัจจุบนั อยู่บา้ น ....................... เลขที.........หมูท่ ...........
ี
ถนน ......................ตําบล ....................................
อําเภอ.......................จังหวัด…………….. ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะคําประกันเงินกูต้ ามคําขอกูข้ า้ งต้นนี เป็ นจํานวนเงิน .................. บาท (....................................)
จึงลงลายมือชือไวเ้ ป็ นสําคัญ ลงชือ…………………….………ลายมือชือ

ข้อ2.ถ้าข้าพเจ้า ได้รบั เงินกู ้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบียตามอัตราทีสหกรณ์กํา หนดเป็ นงวดรายเดือน ตามสัญญาเป็ น จํานวน…….............งวด
งวดละ ............... บาท ตังแต่เดือนทีสหกรณ์จ่ายเงินกูต้ ามสัญญาทีระบุไว้
ข้อ3.ในการรับเงินกูข้ า้ พเจ้าจะทําหนังสือกูเ้ งินสวัสดิการให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนดเงือนไขและข้อตกลงต่างๆให้เป็ นไปตามหนังสือกูเ้ งินสวัสดิการ
ของ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ข้อ4. เมือข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล ้วข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบและมติคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด อันเกียวกับการกูย้ ืม
และการชําระหนีทุกประการ
ข้อ5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนชําระหนีในข้อ 2. เพือส่งต่อสหกรณ์หรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้า
พึงได้รบั จากทางราชการเพือหักชําระหนีตามสัญญานีจนเสร็จสิน
ข้อ6. ในกรณีทข้ี าพเจ้าผิดนัดการชําระหนีตามสัญญาและมีการบอกกล่าวทวงถามหรือดําเนินคดีขา้ พเจ้าตกลงยินยอมชดใช้ค่าใช้จ่ายทังสิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าขอ้ ความดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริงทุกประการ

(ลงชือ) ……………………………..………………ผูข้ อกู ้
(………………………..…………….…………)
คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา (ผูก้ )ู ้
ข้าพเจ้า ……………………………………………………………..…..….……. .ตําแหน่ง ……………..…………….………สังกัด/โรงเรียน….…...........................................................
ขอรับรองว่า . เป็ นลายมือชือของผูข้ อกูเ้ งินจริงและได้พจิ ารณาตามทีรูเ้ ห็นและตามทีสอบถามแล ้วเป็ นจริงทุกประการ
. ผูข้ อกู ้ อยู่ในระหว่างขอย้ายไป............... ไม่ขอย้าย เห็นควรอนุมตั ิ ไม่ควรอนุมตั เิ หตุผล........................
(ลงชือ) …………………………….…………….………ผูบ้ งั คับบัญชา

(…………………………..…………….…………)
จัดพิมพ์ เกณฑ์เงินกู-้ แบบฟอร์ ม ณ วันที

มีนาคม

/ ทันญาพร

( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ หักเงินชําระหนี ค่าหุน้ หรือเงินอืนใดให้แก่สหกรณ์
และให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินปันผลเงินเฉลียคืนหรือเงินอืนใดทีมีสทิ ธิได้รบั โดยหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก

คําขอกูส้ วัสดิการ - -

ทําทีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด วันที........เดือน..................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้านายนางนางสาว............................................................อายุ…......ปี เลขบัตรประชาชน __- __ __ __ __-__ __ __ __ __-__ __-__
ปัจจุบนั อยู่หมูบ่ า้ น.......................... เลขที..........หมู่ท......
ี ซอย.................... ถนน........................ ตําบล.................... อําเภอ..................... จังหวัด...........................
 รับราชการ หรืองานประจําตําแหน่ง...................................สังกัด/โรงเรียน..................................................อําเภอ ....................... จังหวัด.......................
ได้รบั เงินเดือน.......................บาทเงินประจําตําแหน่ง /เงินวิทยฐานะ ................บาท โทรศัพท์/มือถือ-ทีทํางาน/ บ้าน .............................................................................
 สมาชิกเลขทะเบียนที................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน ทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนําส่งเงินให้สหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกจึงมี

หนังสือให้ความยินยอมฉบับนีต่อสหกรณ์ทขี า้ พเจ้าเป็ นสมาชิกอยู่เพือให้ตน้ สังกัดหักส่งเงินทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั ทังปัจจุบนั และอนาคต ส่งให้แก่สหกรณ์ ดังนี
ขอ้ 1. ขา้ พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ –บํานาญ หรือ เงินอืนใดทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ หรือหน่วยงานที
ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทังปัจจุบนั อนาคต ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่งชําระหนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืนแล ้วแต่กรณีให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าทุกเดือน
โดยหักเป็ นลําดับแรกตามพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไว้ว่า “ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542
มาตรา42/1เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสือไว ้กับสหกรณ์ให้ผูบ้ งั คับบัญชาในหน่วยงานของรัฐหรือนายจ้างในสถานประกอบการหรือหน่วยงานอืน
ใดทีสมาชิกปฏิบตั ิหน้าทีอยู่หกั เงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอืนใดทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชําระหนีหรือภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตาม
จํานวนสหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนีหรือภาระผูกพันนันจะระงับสินไปให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าวและส่งเงินทีหักไว ้นันให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว ้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอมการหักเงินตามวรรคหนึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัด
จากหนีภาษีอากร และการหักเงินเขา้ กองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ ราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพ
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ขอ้ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นขา้ ราชการ / ลูกจ้าง และได้รบั บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอืนใดขา้ พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอืนใด ทีข้าพเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ ตามขอ้ 1. ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้ง และให้ส่งเงิน
จํานวนดังกล่าวนันให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าทุกครัง
ขอ้ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้างเงินบําเหน็จ-บํานาญ หรือเงินอืนใด ไม่ว่ากรณีใดตาม ขอ้ 2.เมือได้หกั ชําระหนีแก่ทางราชการแลว้ (ถ้ามี) ขา้ พเจ้ายินยอมให้
หักเงินดังกล่าวส่งชําระหนีให้สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
ขอ้ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตาม ขอ้ 3. นี ให้มผี ลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไปและขา้ พเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมนีไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วน
จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีสินทีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว ้นแต่จะได้รบั คํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์
ขอ้ 5. ในกรณีทีข้าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่วนราชการทีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอืนหรือหน่วยงานอืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
ขา้ พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินได้
รายเดือน ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ-บํานาญ หรือเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิจะได้รบั จากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน
แล ้วแต่กรณี เพือส่งชําระหนี ชําระค่าหุน้ หรือเงินอืน ให้สหกรณ์แทนขา้ พเจ้าได้ทกุ เดือน และขา้ พเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ติ ามคํายินยอมในหนังสือฉบับนีทุกประการ
เพียงแต่สหกรณ์ได้มหี นังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถินทีขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพือดําเนินการดังกล่าวขา้ งต้นแทนขา้ พเจ้าก็เป็ น
การเพียงพอแล ้ว
ขอ้ 6. ขา้ พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินปันผล เงินเฉลียคืน และเงินทีสหกรณ์จ่ายให้ขา้ พเจ้า รวมทังสิทธิเรียกร้องต่างๆ ทีขา้ พเจ้าได้รบั
ในระหว่างทีขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนีของข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนีเป็ นลําดับแรก ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเขา้ กองทุนที
สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญขา้ ราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ด้วยการประกันสังคม จนกว่าจะชําระหนีเสร็จสิน ตามมาตรา42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 หนังสือยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบขอ้ ความและถ้อยคําในหนังสือนีทังหมดแล ้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญหนังสือยินยอมฉบับนี ขา้ พเจ้าได้ทาํ ไว้เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชือ ......................................พยาน/เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ ลงชือ...................................... ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูก้ )ู ้ ลงชือ ...................................... พยาน/การเงิน /ผอ./รร.,สถาบัน

(...........................................)
จัดพิมพ์ เกณฑ์เงินกู-้ แบบฟอร์ ม ณ วันที

มีนาคม

(..............................................)
/ ทันญาพร

( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

(..............................................)

หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือน ณ ทีจ่าย

คําขอกูส้ วัสดิการ - -

เขียนที……………….…………………….………………………….
วันที ……..……เดือน……………….………พ.ศ.……………..…….

เรียน ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพืนทีการศึกษากาฬสินธุ ์ / ผูอ้ าํ นวยการ / หัวหน้าหน่ วยงาน ทุกแห่ง
ข้อ1. ข้าพเจ้า (ผูก้ )ู ้ นายนางนางสาว…….…………………….………………………..……………….…อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที……………….....…
ตําแหน่ ง............................... สังกัด/โรงเรียน………….…………….….……….………อําเภอ…………..…….... จังหวัดกาฬสินธุ ์ ได้กูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์
จํากัด ตามสัญญาที .........……ลงวันที………… เดือน ……………..…. พ.ศ. ............. เงินกูจ้ ํานวน …………............… บาท (..........................................................)
ข้าพเจ้ายินยอมให้หวั หน้าการเงิน หรือผูม้ หี น้าทีจ่ายเงินเดือนของหน่วยงาน ทีข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัด
เพือชําระหนีตามสัญญาเงินกู ้ ไม่ว่าจะเป็ นหนีต้นเงิน ดอกเบีย ค่าอุปกรณ์แห่งหนี และค่าเสียหายตามทีปรากฏ ในสัญญาเงินกู ้ ให้ได้จนเต็มจํานวน และครบตามสัญญา
การกูเ้ งิน ทังนี โดยไม่จาํ เป็ นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้ผูก้ ูย้ ินยอมทราบก่ อน และในกรณี ทีข้าพเจ้าย้ายหน่ วยงานข้าพเจ้ายินยอมให้หวั หน้าการเงิน หรือผูม้ หี น้าทีจ่าย
เงินเดือนของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ หักเงิน หรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพือชําระหนีดังกล่าวให้กบั สหกรณ์ต่อไปจนครบ
ตามสัญญา
ข้อ 2.
ข้าพเจ้า …………………………………………..…….….ผูค้ ําประกันคนที ( ) ข้าพเจ้า ………………………………………..…….….ผูค้ ําประกันคนที ( )
(...........................................................)
(........................................................)
ได้คําประกันการกูเ้ งินของ นาย นาง นางสาว .…………………..…………….…………………………………………..… ผูก้ ู ้ ตามสัญญาการกูเ้ งินเลขที..........………
ลงวันที…………..… เดือน……………………. พ.ศ. .......................... ยินยอมให้หวั หน้างานการเงินของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือ เงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสทิ ธิ
ได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดเพือชําระหนีแทนผูก้ ู ้ ในกรณีทีผูก้ ูไ้ ม่ชาํ ระหนีตามขอ้ 1.ให้แก่สหกรณ์ฯและในกรณีทีข้าพเจ้าย้ายหน่วยงานขา้ พเจ้ายินยอมให้หวั หน้างาน
การเงินของหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพือชําระหนีดังกล่าวให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
กาฬสินธุ ์ จํากัด ต่อไปและให้มผี ลบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
และแก้ไข ฉบับที พ.ศ.
มาตรา /
อนึง หนังสือยินยอมให้หกั เงินเดือนฉบับนี ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนจนกว่าจะชดใช้เงินกูจ้ นเสร็จสิน หรือ ได้รบั ความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์
จํากัดก่อน
(ลงชือ) …………………..……………….….….….ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม (ผูก้ )ู ้
(………..……….…………….…..………....)
ลงชือ .................................................. พยาน/การเงิน/ผอ.รร
ลงชือ ................................................. พยาน/กรรมการเขต

(.....................................................)

(.....................................................)

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด
ตามที นาย นาง นางสาว ……..……………………….…………………..………...………สมาชิกเลขทะเบียนที…….………..…... สังกัด/โรงเรียน .........................................
อํา เภอ............................................. จัง หวัด กาฬสิ น ธุ ์ ได้ร ับ อนุ ม ัติ ใ ห้กู เ้ งิ น กู ส้ วัส ดิ ก ารนี ตามสัญ ญาเลขที ...............................…
ลงวันที………………… เดือน ……………………….…. พ.ศ. ......................... เงินกูจ้ าํ นวน...........................…….……..บาท (..........................................................................)
ระยะเวลาตามสัญญาส่งงวดชําระหนี ………………….…..งวด ชําระเงินต้น พร้อมดอกเบียเงินกูเ้ ดือนละ …………………………..…..….. บาท นัน
ข้าพเจ้า ขอรับรองว่าผูก้ ูเ้ ป็ นผูม้ คี วามสามารถในการส่งชําระหนีเงินกู ้ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด และยินยอมหักเงินเดือน หรือ เงินได้อืน
ใดของผูก้ ู ้ เพือชําระหนีเงินกู ้ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาฬสินธุ ์ จํากัด เป็ นรายแรกตลอดจนครบตามสัญญา

(ลงชือ) ………………….………..…………….ผูร้ บั รอง
(…………………..………..…………….)
หัวหน้างานการเงิน / ผูช้ ่วยหัวหน้าการเงิน

จัดพิมพ์ เกณฑ์เงินกู-้ แบบฟอร์ ม ณ วันที

มีนาคม

/ ทันญาพร

( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

(ลงชือ)………………….…………….………….ผูร้ บั รอง
(………………….……….……………….)
ผูอ้ าํ นวยการ /รองผูอ้ าํ นวยการ
หัวหน้าหน่วยงาน /ผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน

สัญญาคําประกันสําหรับเงินกูส้ วัสดิการ
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เขียนที.......................................................................................
วันที.............เดือน..........................พ.ศ................
ข้าพเจ้า.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที......................อายุ.............ปี เลขประจําตัวประชาชน หลัก
ปรากฏตามสําเนาบัตรแนบท้ายหนังสื อนี รับราชการหรื องานประจําในตําแหน่ ง............................................
สังกัด/โรงเรี ยน..............................................................................อําเภอ..........................................จังหวัดกาฬสิ นธุ์
ทีอยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที................หมู่ที.........ซอย....................ถนน.......................ตําบล............................อําเภอ.......................จังหวัด......................... รหัส
ไปรษณี ย.์ ......................โทรศัพท์................................เงินได้รายเดือน..........................บาท เงินประจําตําแหน่ง/วิทยฐานะ.......................บาทขอทําสัญญาคํา
ประกันเงินกูไ้ ว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด ซึงต่อไปในสัญญาคําประกันนีจะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ1. ตามที นาย นาง
นางสาว........................................................................(ต่อไปเรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ) ได้กูเ้ งินกูส้ วัสดิการ จากสหกรณ์
โดยมีเงือนไขการเบิกรับเงินกู้จากสหกรณ์ และการชําระหนี ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ วัสดิการ เลขที.........../...........ลงวันที......................... เป็ นเงิน
จํานวน..............................บาท (............................................................) และผูก้ ไู้ ด้รับเงินจํานวนดังกล่าวไปจากสหกรณ์ โดยถูกต้องแล้วนัน ข้าพเจ้าตกลง
ยินยอมคําประกันเพือหนีสิ นเกียวกับเงินกูร้ ายนี ไม่ว่าผูก้ ูจ้ ะได้รับเงินกูไ้ ปแล้ว และ /หรื อ จะรับเงินกูใ้ นอนาคต หรื อตามเงือนไข ถ้าผูก้ ูผ้ ิดสัญญาไม่ชาํ ระ
หนี ข้าพเจ้ายอมรั บผิดชําระหนี แทน เป็ นเงินจํานวน ................................บาท (..............................................................) พร้อมดอกเบียและค่าสิ นไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีรายนีด้วย
ข้อ2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคําประกันหนี ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื องการส่ งเงินงวดชําระหนี อัตราดอกเบีย และการเรี ยก
คืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามทีกล่าวไว้ในหนังสื อสัญญาเงินกู้ สําหรับเงินกูส้ วัสดิการ นัน โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตาม ข้อผูกพันนัน ๆ ทุก
ประการ จนกว่าหนีสิ นและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การทีข้าพเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์นี ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้า หลุดพ้นจากการ
คําประกันรายนี จนกว่าผูท้ ีข้าพเจ้าคําประกันไว้นี จะได้จดั ให้สมาชิ กอืนซึ งคณะกรรมการดําเนิ นการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าประกั
ํ
นแทน
ข้าพเจ้า
ข้อ4. ในกรณี ทีข้าพเจ้าต้องชําระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ ขา้ พเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่
วันทีผูก้ ผู้ ิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนีแทนผูก้ โู้ ดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของหน่ วยงานทีข้าพเจ้าสังกัด หักจํานวนเงิน ณ ทีจ่าย ชําระหนี
ซึงข้าพเจ้าต้องชําระให้แก่สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดทีข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาํ
หนังสื อยิน ยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอืนใดมอบไว้กับสหกรณ์เพือแสดงต่อหน่ วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป
ทังนีจนกว่าจะได้ชาํ ระหนีตามสัญญาเงินกูส้ วัสดิการ ทีข้าพเจ้าได้คาประกั
ํ
นนัน โดยสิ นเชิงแล้ว
ข้อ . เมือผูก้ ผู้ ิดนัดชําระหนี ให้สหกรณ์มีหนังสื อบอกกล่าวแก่ขา้ พเจ้า ณ บ้านเลขที .............หมู่ที............ซอย.........................ถนน...................
ตําบล........................อําเภอ......................จังหวัด........................รหัสไปรษณี ย.์ ................หรื อตามทีข้าพเจ้าได้แจ้งเปลียนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอยู่จากทีได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์
ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนังสื อบอกกล่าว ณ สถานทีตามข้อ หรื อมีการดําเนิ นคดีเกียวกับหนี สิ นตามสัญญานี ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาํ เนาอยู่ตามที
ระบุไว้ในหนังสื อนี ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรื อโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสื อบอกกล่าวยังไปไม่ถึงหรื อสหกรณ์ไม่มีหนังสื อบอกกล่าว แก่ขา้ พเจ้า
ข้อ7. หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดีเกียวกับหนีสิ นตามสัญญานี ข้าพเจ้าผูค้ าประกั
ํ
นยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ทีศาลจังหวัดกาฬสิ นธุ์
สัญญาคําประกันฉบับนี ทําไว้ ณ วันทีซึงระบุขา้ งต้น ข้าพเจ้าได้พิจารณาไตร่ ตรองโดยรอบคอบและได้อ่านข้อความในสัญญานี โดยตลอดแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง และข้าพเจ้าสมัครใจเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

คํารับรองของผู้บังคับบัญชา

…………………………….ผูค้ าประกั
ํ
น

คํายินยอมของคู่สมรสของผู้คําประกัน

ข้าพเจ้า....................................................เป็ นคู่สมรสของ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื อของผูค้ าประกั
ํ
น (.......................................................)
นาย/นาง..........................................................ได้ยินยอม
จริ งและตามทีข้าพเจ้าได้สอบถามผูค้ าประกั
ํ
นซึ งได้
ให้คู่สมรส เป็ นผูค้ าประกั
ํ
นเงินกูส้ วัสดิการ ของ
แสดงไว้ใ นสั ญ ญาคําประกัน นี แล้ ว เป็ นจริ งทุ ก ………………………….พยาน/การเงิน/ผอ.รร.
นาย/นาง......................................................................
ประการ
(…………………..………………….)
ตามสัญญาคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี และข้าพเจ้าได้ ลงลาย
(ลงชือ)...............................................................
มือชื อไว้เป็ นสําคัญ
…………………………….พยาน/กรรมการเขต
(...........................................................)
(ลงชื อ)...........................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(…………………….………………..)
ตําแหน่ง..............................................................
(..................................................)
( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )
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คําเตือนสํ าหรับผู้คาประกั
ํ
นเงินกู้สวัสดิการ
เรียน สมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด / ผู้คาประกั
ํ
น ทุกท่ าน

-------------------------------------ก่อนทีจะลงนามในสัญญาคําประกัน ผูค้ าประกั
ํ
นควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา คําประกัน
ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ าประกั
ํ
นมีขอ้ สงสัยใดๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้ก่อนทีจะทําสัญญาคําประกัน การทีผูค้ าประกั
ํ
น
ลงลายมือชือในสัญญาคําประกันให้(ผูก้ )ู้ นาย นาง นางสาว............................................................................................................
เพือคําประกันหนีตามสัญญาเงินกูส้ วัสดิการ เลขที..........................ลงวันที..............เดือน..................................พ.ศ...............................
ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสิ นธุ์ จํากัด (ผูใ้ ห้ก)ู้ กับ ผูก้ ู้ ผูค้ าประกั
ํ
นจะมีความรับผิดชอบต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสําคัญ
ดังนี
. ผูค้ าประกั
ํ
น จะต้องรับผิดชอบอย่างจํากัด ตามทีกําหนดในสัญญากูย้ ืมเงิน
. ผูค้ าประกั
ํ
นจะต้องรับผิดชอบในหนีสิ นของผูก้ ตู้ ่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินทีได้คาประกั
ํ
นให้แก่ผกู ้ ู้
ตามสัญญากูย้ ืมเงิน และอาจจะต้องรับผิดชอบชดใช้ดอกเบียหรื อค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีทีได้คาประกั
ํ
นไว้
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

นอกจากทีกล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ าประกั
ํ
นยังมีหน้าทีและความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามทีระบุไว้ใน
สัญญาคําประกัน ทังนี สหกรณ์ ได้เตือนและผูค้ าประกั
ํ
นได้รับทราบคําเตือนแล้ว จึงได้ลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐานต่อ
หน้าพยาน

(ลงชือ).................................................................ผูค้ าประกั
ํ
น
(.........................................................................)
(ลงชือ)...........................................................พยาน/การเงิน/ผอ.รร. (ลงชือ).................................................................พยาน/กรรมการเขต
(..............................................................)
(..................................................................)

(ลงชือ)..................................................เจ้าหน้าทีสหกรณ์ฯ
(......................................................................)

( ห้ ามใช้ นํายาลบคําผิด ถ้ าเขียนผิดให้ ขีดฆ่าพร้ อมเซ็นชือกํากับไว้ )

