เริ่มใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2561
หนังสือกู้ที่ ฉฉ...........................
วันที่............./............./.............
บัญชีเงินกู้ที่..............................

คาขอและหนังสือกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ีด้วยลายมือของตนเองโดย
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา

เขียนที่.....................................................
วันที่....................เดือน.....................พ.ศ................

ข้าพเจ้า.................................................................................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด
เลขทะเบียนที่.....................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน....................................................................................อายุ.....................ปี
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................สังกัดหรื อโรงเรี ยน.......................................…............
อาเภอ...........................................................................จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเงินได้รายเดือน....................................................บาท
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่................................ หมู่ที่ ............. ตาบล......................................................อาเภอ.......................................................
จังหวัด.............................................รหัสไปรษณี ย.์ ..................... โทรศัพท์บา้ น..............................โทรศัพท์มือถือ.....................................
ในกรณีทขี่ ้ าพเจ้ าผิดนัดชาระหนี้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ ฯ ติดตามทวงหนีข้ ้ าพเจ้ าได้ ดังสถานทีต่ ่ อไปนี้
ที่อยูต่ ามสาเนาบัตรประชาชน
ที่ทางาน
อื่น ๆ ..................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จานวน.......................................................บาท (.......................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุฉุกเฉินที่ทาให้จาเป็ นต้องขอกูเ้ งิน)............................................................................................
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะชาระเงินกูค้ ืน ดังนี้
(1) ภายในวันสิ้นเดือน.....................ถึง..................ต้นเงิน.......................บาท จานวน..................งวด พร้อมด้วยดอกเบี้ย
โดยเริ่ มชาระงวดแรกภายใน
60 วันนับจากวันที่เริ่ มสัญญาเงินกู้
และใช้อตั ราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณ์
ในกรณี ที่สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมให้ปรับเพิ่มหรื อลดได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบ
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้
รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานในสังกัดของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่า
สหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้นเชิง
3.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ ข้อ 15 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
3.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับ ข้อ 32 (3) จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์
ทราบและจะจัดการชาระหนี้ซ่ ึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้นเมื่อข้าพเจ้า
ได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัด
จะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้น
เสี ยก่อนได้
3.4 ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งิน และให้ถือว่าข้อบังคับ ระเบียบ
และประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบและประกาศที่จะกาหนดขึ้นใหม่หรื อแก้ไขเพิม่ เติมภายหลังเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
หากข้ าพเจ้ าปฏิบัตผิ ดิ ข้อบังคับ ระเบียบและประกาศของสหกรณ์ให้ ถือว่ าข้ าพเจ้ าผิดสัญญา
โปรดพลิก

-23.5 กรณี ขา้ พเจ้าผิดสัญญากูเ้ งิน ให้สหกรณ์มีสิทธิ เรี ยกเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้ทนั ที และให้สหกรณ์มีสิทธิ นาเงินค่าหุ ้น และเงินฝากของ
ข้าพเจ้าที่ มีอยู่ต่อสหกรณ์ ท้ งั หมด เงิ นปั นผลหรื อเงิ นอื่ นใดที่ ขา้ พเจ้ามี อยู่หรื อมี สิทธิ ได้รับจากสหกรณ์ นามาชาระหนี้ ตามสัญญากู้เงิ นนี้ จน
ครบถ้วน
3.6 กรณี ที่ผูก้ ู้เป็ นข้าราชการ หรื อลูกจ้างประจา มี เงิ นได้รายเดื อนคงเหลื อต่ ากว่าร้ อยละยี่สิบ หรื อ กรณี ที่ผูก้ ู้มิได้เป็ น
ข้าราชการหรื อลูกจ้างประจา ผูก้ ู้ตกลงจัดหาผูค้ ้ าประกัน และ เปิ ดบัญชี เงิ นฝากออมทรั พย์เพื่อเป็ นหลักประกันเงิ นกูต้ ามหลักเกณฑ์ที่
สหกรณ์กาหนดเพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้เงินกูค้ ืนให้แก่สหกรณ์ และจัดทาสัญญาค้ าประกันที่มีคาเตือนสาหรับผูค้ ้ าประกันไว้ใน
สัญญาค้ าประกันนั้น
3.7 บรรดาหนังสื อติดตามทวงถาม บอกกล่าว หรื อหนังสื ออื่นใดซึ่งตามกฎหมายหรื อตามสัญญากาหนดให้แจ้งหรื อบอก
กล่าวเป็ นหนังสื อ ผูใ้ ห้กจู้ ะส่งให้แก่ผกู ้ โู้ ดยการส่งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับให้แก่ผกู ้ ตู้ ามที่อยูท่ ี่ผกู ้ ไู้ ด้แจ้งไว้ในข้างต้นของสัญญานี้
หรื อที่อยูท่ ี่ผกู ้ ไู้ ด้แจ้งการเปลี่ยนแปลงไว้เป็ นหนังสื อครั้งหลังสุดแล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ผกู ้ ู้ และผู ้กู้ ไ ด้ รั บ และทราบหนั ง สื อติ ด ตาม
ทวงถาม บอกกล่าว หรื อหนังสื ออื่นใดของผูใ้ ห้กแู้ ล้วโดยชอบ
ข้าพเจ้าได้อ่าน และเข้าใจข้อความในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามความประสงค์
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ .............................................................ผูข้ อกู้
(............................................................)
ลงชื่อ..............................................................พยาน
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(............................................................)
(............................................................)
(รายการต่อไปนี้ สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ)
จานวนเงินกู.้ .....................................บาท

1. ผูข้ อกู้ เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน.................................................
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ...................................................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
(.......................................................................)
................/........................../.............................

………….…………………………………..หัวหน้าฝ่ ายสิ นเชื่อ
(.....................................................................)
................/........................../..........................

การรับเงินกู้
บัญชีเงินฝากเล่มชมพูของผูก้ ู้
ธนาคารกรุ งไทย ของผูก้ เู้ ลขบัญชี………………………………………
ข้าพเจ้า............................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน....................................................บาท
(.................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่......................./...................../......................
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
............................................เจ้าหน้าที่การเงิน
................../..................../...............

.......................................................ผูร้ ับเงิน
(………………………………..)

เอกสารประกอบคาขอกู้เงินฉุ กเฉิน
1. สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาบัตรข้าราชการ
2.สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้ และผูค้ ้ าประกัน *กรณี ใช้บตั รข้าราชการ*
3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุ ด (ประทับตราหน่ วยงาน ผู้บริ หารสถานศึกษาและเจ้ าหน้ าที่การเงินเซ็นต์ รับรอง) ของผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน
4. ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
5.สัญญาค้ าประกันและคาเตือนสาหรับผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
6.หนังสื อยืนยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สมุทรปราการ จากัด (2 ฉบับ)
*กรณี โอนเข้าบัญชี กรุ ณาแนบสาเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร*

