รับที่
วันที่

/
/

หนังสื อกูท้ ี่
วันที่ /

/
/

/
/

คำขอกู้เงินโครงกำรเงินสวัสดิกำร (สด.)
เขียนที่
วันที่
เรียน

เดือน

พ.ศ.

คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู รำชบุรี จำกัด
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว

สมาชิกเลขทะเบียนที่

ขอเสนอคาขอกูเ้ งินโครงกำรเงินสวัสดิกำร (สด.) เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้

รหัสสังกัด
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน

บาท (

)

( ชี้แจงเหตุผลแห่งการกูเ้ งินโดยชัดเจน )
ข้อ ๒. ขณะนี้ขา้ พเจ้ารับราชการ หรื อทางานในตาแหน่ง

สังกัด

.

บัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรข้าราชการเลขที่  -  -  -  - 
เกิดวันที่

เดือน

บ้านเลขที่

พ.ศ.
หมู่ที่

เริ่ มทางานเมื่อวันที่
หมู่บา้ น

อาเภอ/เขต

จังหวัด

( บ้าน )

( มือถือ )

เดือน

ปั จจุบนั อยู่

พ.ศ.

ถนน

ตาบล/แขวง

รหัสไปรษณี ย ์

เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน

มีเงินเดือน/ค่าจ้าง

ข้อ ๓. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้
คำเสนอคำ้ ประกัน
สมาชิกเลข
รหัส
ทางานประจา
ลาดับที่
ชื่อ – นามสกุล
ทะเบียนที่
สังกัด
ตาแหน่งและสังกัด

บาท

เงินเดือน

ลายมือชื่อ
ผูค้ ้ าประกัน

๑
๒
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ
ดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ฯ กาหนด) เป็ นจานวน

บาท (พร้อมด้วย

งวด

ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูส้ าหรับโครงกำรเงินสวัสดิกำร (สด.) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๖. ในการขอกูเ้ งินครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า(ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสื อสัญญาเงินกูด้ ว้ ย
ข้อ ๗. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ หักเงินกูเ้ พื่อชาระหนี้ ประเภท สศ.(ถ้ามี) จนเสร็จสิ้น
ข้อ ๘. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะให้ขอ้ ความที่เป็ นจริ งและให้ความร่ วมมือแก่คณะกรรมการดาเนินการหรื อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ หรื อบุคคลอื่นที่
สหกรณ์ฯ มอบหมายให้ตรวจสอบและทารายงานเกี่ยวกับคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รับทราบและจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การกูเ้ งินโครงการนี้ของ
สหกรณ์ฯทุกประการ
ข้อ ๙. หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบตั ิตาม หรื อผิดเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์การกูเ้ งินโครงการนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ตัดสิ ทธิการให้เงินกูท้ ุก
ประเภท หรื อยกเลิกการให้เงินกู้ ตามที่สหกรณ์เห็นสมควร
ลงชื่อ
(

ผูข้ อกู้
)

บันทึกกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่............เดือน
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาตามความเห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว ( เห็นควรที่สหกรณ์จะให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกนี้ได้หรื อไม่ )
(ลงความเห็น)

พ.ศ.

ลงชื่อ
(
)
ตาแหน่ง
**********************************************************************************************************************
( รำยกำรต่ อไปนีเ้ จ้ ำหน้ ำทีข่ องสหกรณ์ เป็ นผู้กรอก )
รำยกำรเกีย่ วกับอำยุกำรเป็ นสมำชิกและจำนวนเงินสวัสดิกำรสำหรับสมำชิกกรณีเสียชีวติ ทีม่ สี ิทธิได้ รับ
1.เริ่มเป็ นสมำชิกสหกรณ์ เมื่อวันที่ .............................................................. เป็ นสมำชิกมำแล้ ว จำนวน ................. ปี ................ เดือน
2.ขณะทีข่ อกู้เงิน มีสิทธิได้ รับเงินสวัสดิกำรสำหรับสมำชิกกรณีเสียชีวติ จำนวน........................................................ บำท
3.จำนวนเงินกู้ไม่ เกินร้ อยละ70 เป็ นเงินจำนวน ................................................ บำท
รำยกำรเกีย่ วกับวงเงินของผู้ก้ ู
เงินได้รายเดือน

ค่าหุน้ มีอยู่

จำนวนเงินกู้
จากัดวงเงินกู้

บำท
ต้นเงินกูค้ งเหลือ
สามัญ

หมำยเหตุ

เพื่อเหตุฉุกเฉิ น

วงเงินกูค้ งเหลือ
รวม

( ๑ ) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหรื อขาดส่งค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
( ๒ ) สมควรให้กไู้ ด้หรื อไม่
( ๓ ) ปั จจุบนั สมาชิกถูกสานักงานบังคับคดี อายัดเงินหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน หรื อถูกยึดทรัพย์ที่จดทะเบียนจานอง
ไว้กบั สหกรณ์ หรื อไม่ ...........................................................................................................................................
รำยกำรเกีย่ วกับวงเงินของผู้คำ้ ประกัน
จำนวนต้ นเงินทีจ่ ะต้ องคำ้ ประกัน

ลาดับที่

ชื่อผูค้ ้ าประกัน

เงินได้ราย
เดือน

จากัดวงเงิน
ค้ าประกัน

บำท
การค้ าประกัน
ต้นเงินที่ประกัน
คงเหลือ

ชื่อผูก้ ู้

วงเงิน
ค้ าประกัน
คงเหลือ

๑
๒
หมำยเหตุ

( ๑ ) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
( ๒ ) ข้อชี้แจงอื่นๆ
ลงชื่อ
(
วันที่

เจ้าหน้าที่
)
/

/

