หนังสือกู้ที่.................../....................................
วันที่.................../...................../.......................

คำขอและหนังสือกู้เงินสำมัญเพื่อสวัสดิกำรพิเศษ
คำเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้ อความตามรายการที่กาหนด ไว้ ในแบบ
คาขอกู้นี ้ด้ วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้ อง และครบถ้ วน มิฉะนัน้
สหกรณ์ไม่รับพิจารณา

เขียนที่........................................................................................
วันที่............................................................................................

ข้ าพเจ้ า..................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................รหัสสังกัด.............................
รับราชการ หรื อ ทางานประจาในตาแหหนงง.......................................................สังกัดรรงเรี ยน......................................................
อาเภอ............................................จังหวัดราชบุรี รทรศัพท์ (บ้ าน)……………………..…… (ที่ทางาน)......................................
(มือถือ)............................................ได้ รับเงินได้ รายเดือน......................................... บาท ซึง่ ตง อไปนี เเรี ยกวงา “ผู้ก้ ”ู ได้ ทาหนังสือ
กู้เงินไว้ ให้ แหกงสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ราชบุรี จากัด ซึง่ ตงอไปนี เเรี ยกวงา “ผู้ให้ ก้ ”ู เพื่อเป็ นหลักฐานดังตงอไปนี เ
ข้ อ ๑. ผู้ก้ ู ขอกู้เงินจากผู้ให้ ก้ ู เป็ นวงเงินจานวน.................................บาท (..................................................................)
รดยผู้ก้ มู ีเงินคงาหุ้นเป็ นหลักประกัน
ข้ อ ๒. ผู้ก้ ู ตกลงวงา จะชาระหนี เเป็ นงวดรายเดือนเทงากัน งวดละ............................บาท (...............................................)
(พร้ อมดอกเบี เยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด) เป็ นจานวน........................งวด ตามระเบียบสหกรณ์ ภายในวันทาการของทุกสิ เนเดือน
จนกวงาจะชาระหนี เเสร็ จสิ เน
ข้ อ ๓. ผู้ก้ ยู ินยอมเสียดอกเบี เย ตามอัตราดอกเบี เยที่ผ้ ใู ห้ ก้ กู าหนด รดยจะจงายดอกเบี เยจากเงินต้ นค้ างชาระเป็ นรายวัน
ข้ อ ๔. ผู้ก้ ยู ินยอมแหละขอร้ องให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู งายเงินได้ รายเดือนของผู้ก้ ู หักเงินงวดชาระหนี เของผู้ก้ ตู าม
ข้ อ 2 เพื่อสงงตงอผู้ให้ ก้ ู
ข้ อ ๕. หากผู้ก้ ไู มงอาจชาระเงินงวดตามที่กาหนดได้ จะต้ องติดตงอกับผู้ให้ ก้ รู ดยเร็ ว หรื อภายในระยะเวลาที่ผ้ ใู ห้ ก้ แหู จ้ งให้ ทราบ
ข้ อ ๖. ผู้ก้ ทู ราบแหละเข้ าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้ อบังคับ แหละระเบียบวงาด้ วยการให้ เงินกู้แหกงสมาชิก แหละดอกเบี เยเงินกู้
ของผู้ให้ ก้ ทู ี่ได้ กาหนดขึ เนถือปฏิบตั ิทกุ ประการ รวมทังหากมี
เ
การแหก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าด้ วย ซึง่ ผู้ให้ ก้ ไู มงจาเป็ นต้ องแหจ้ งให้ ผ้ กู ้ ทู ราบ
ลงวงหน้ า
ข้ อ ๗. หากผู้ก้ ผู ิดนัดชาระหนี เงวดหนึง่ งวดใด ให้ ถือวงาผิดนัดชาระทังหมด
เ
สัญญากู้เป็ นอันถึงกาหนดชาระรดยพลัน ผู้ก้ ู
ยินยอมให้ ผู้ให้ ก้ ฟู ้ องร้ องบังคับคดีได้ ทนั ที แหละผู้ก้ ยู ินยอมนาเงินทุนเรื อนหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน ของผู้ก้ ชู าระหนี เฉุกเฉินกง อนหนี เ
อื่นๆ
ผู้ก้ ไู ด้ อาง นแหละเข้ าใจข้ อความในหนังสือกู้เงินนี เแหล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญตงอหน้ าพยาน ณ วันที่ทาหนังสือนี เ

มีเงินเดือนพอหัก ณ ที่จา่ ย เห็นชอบให้ ก้ ไู ด้
(ลงชื่อ)......................................................ผู้บงั คับบัญชา
(...............................................................)
ตาแหน่ง........................................................................

ลงชื่อ.............................................................ผู้ก้ ู
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน(เจ้ าหน้ าที่การเงิน/หนงวยงาน)
(...........................................................)
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(รำยกำรต่ อไปนีเ้ จ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์ กรอกเอง)
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ก้ ู
จำนวนเงิน.................................................บำท
เงินได้ รำยเดือน

ทุนเรียนหุ้น

จำกัดวงเงินกู้

ต้ นเงินกู้สำมัญ
เพื่อสวัสดิกำรพิเศษ

วงเงินกู้คงเหลือ

1. ผู้ขอกู้ เคย/ไมงเคย ผิดนัดการสงงเงินงวดชาระหนี เ หรื อขาดสงงเงินคงาหุ้นรายเดือน
2. ข้ อชี เแหจงอื่นๆ...............................................................................................
เห็นควร ให้ ก้ ูได้ .................................................บำท
.......................................................เจ้ าหน้ าที่
(.......................................................)
................../................../..................
ไมงอนุมตั ิ

อนุมตั ิให้ ก้ ไู ด้

ลงชื่อ................................................................ประธาน / รองประธาน / ผู้จดั การ /
(.................................................................)
ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
................../................../..................
************************************************************************************************************************
ข้ าพเจ้ า......................................................................ได้ รับเงินกู้จานวน.....................................................บาท
(.................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้ องแหล้ ว ณ วันที่......................................
เลขที่บตั รประชาชน / เลขที่บตั รข้ าราชการ
......................................................
วันออกบัตร...........................................
(ลงชื่อ).......................................................ผู้รับเงิน
วันหมดอายุ..........................................
จ่ ำยเงินถูกต้ องแล้ ว
(ลงชื่อ)......................................................เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู งายเงิน
(......................................................)
.................../.................../..................
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