รับที่................./..................
วันที่........../............/............

คำเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่กาหนด
ไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้อง
และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา

คำขอกู้เงินสำมัญเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวติ
หน่วยสังกัด/โรงเรี ยน..............................................
วันที่..........................................................

เรียน คณะกรรมการเงินกู้สามัญ สหกรณ์ ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด
ข้ าพเจ้ า(นาย,นาง,นางสาว)..............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................
หมายเลขบัตรประชาชน........................................................... ปัจจุบนั อายุ................................ปี รับราชการหรื อทางานประจาใน
ตาแหน่ง...............................เมื่อวัน/ เดือน/ปี (บรรจุ)..............................อายุราชการ..................ปี อัตราเงินเดือน......................บาท
เงินวิทยฐานะ.............................บาท สังกัดโรงเรี ยน/หน่วยงาน...................................................... อาเภอ.....................................
จังหวัด....................................... ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่.......................... หมูท่ ่ี......................ถนน............................................................
ตาบล..............................อาเภอ.................................... จังหวัด..............................รหัส............................เบอร์โทร..........................
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และให้คายินยอมต่อสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจักรอุดรธานี จากัด ดังนี้
ข้อ ๑. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์ จานวน...............................บาท(...............................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด)
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ข้าพเจ้ามีหนี้สินภายนอกสหกรณ์อยู่ ดังรายการต่อไปนี้
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๓. นอกจากค่าหุน้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเพิ่มดังต่อไปนี้ คือ (ให้ผคู ้ ้ าประกันลงลายมือชื่อด้วย
ตนเอง)
๓.๑ ชื่อ – สกุล................................................เลขทะเบียน.....................ตาแหน่ง.......................เงินเดือน......................บาท
สังกัด/โรงเรี ยน............................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................ที่อยูเ่ ลขที่..................หมู่ที่.........
ตาบล..........................อาเภอ..........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ .........................ลายมือชื่อ..............................
๓.๒ ชื่อ – สกุล...............................................เลขทะเบียน.....................ตาแหน่ง........................เงินเดือน......................บาท
สังกัด/โรงเรี ยน............................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน..........................................ที่อยูเ่ ลขที่..................หมู่ที่.........
ตาบล..........................อาเภอ..........................จังหวัด.............................รหัสไปรษณี ย.์ .........................ลายมือชื่อ..............................

-๒ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ..................................บาท (พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ.......................ต่อปี ) เป็ นจานวน.....................งวด ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนแรกที่ระบุไว้ในหนังสื อสัญญาเงินกู้ ที่ขา้ พเจ้า
ทาให้ไว้ต่อสหกรณ์
ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะทาหนังสื อสัญญากูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๖. หากมีกรณี พิพาทใด ๆ เกิดขึ้นจากการกูย้ ืมเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้ ข้าพเจ้ายินดีและยินยอมให้สหกรณ์
ดาเนินคดี ฟ้องร้องต่อศาลที่มีเขตอานาจในภูมิลาเนาของลูกหนี้

(ลงชื่ อ)...........................................................................ผู้กู้

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

คาอนุญาตของคู่สมรส
เขียนที่........................................................................
วันที่..........................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง..............................................เป็ น สามี/ภรรยา ของ นาย/นาง..............................................
ได้อนุญาตให้ นาย/นาง.....................................................................กูเ้ งินของสหกรณ์ออมทรัพย์เสมาธรรมจัก รอุดรธานี จากัด
โดยให้มีผลผูกพันสิ นสมรสที่มีอยูใ่ นเวลานี้หรื อที่จะมีข้ นึ ต่อไปในภายหน้า เสมือนข้าพเจ้ากระทาด้วยตนเอง
ลงชื่ อ..............................................................สามี/ภรรยา
(................................................................)
ลงชื่ อ.....................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่ อ.....................................................................พยาน
(................................................................)

**หมายเหตุ พยานควรเป็ นสมาชิกสหกรณ์**

ความเห็นผู้บังคับบัญชาเบื้องต้ น

-๓-

วันที่..............................................................
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาและได้สอบถามผูข้ อกูย้ ืมเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรายนี้แล้ว ขอให้ความเห็นด้วยความสัตย์จริ งดังนี้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ ซึ่งชี้แจงไว้ในคาขอกูน้ ้ ี เป็ นความจริ งหรื อไม่ ?
……………………………………………………………………………………………………………………
(๒) ในเวลานี้ผขู ้ อกูจ้ ะลาออกหรื อมีพฤติการณ์ ซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรื องานประจาหรื อไม่?
……………………………………………………………………………………………………………………
(๓) ผู้ขอกู้มีเงินได้ รายเดือนที่สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ ไม่ เกินสู งสุ ด.............................................................บาท/เดือน
หากเกินกว่านีแ้ ล้วไม่ สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้
(๔) ข้อชี้แจงอืน่ ๆ (ถ้า).............................................................................................................................................
ลายมือชื่ อ.......................................................................ตาแหน่ ง...............................................
(......................................................................)

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
1. ผูข้ อกูป้ ัจจุบนั มีหุน้ อยู.่ ................................... หุ้น
เป็ นเงิน.................................................บาท
2. ผูข้ อกูม้ ีเงินได้รายเดือน....................................บาท อายุสมาชิก............................................เดือน
3. ผูข้ อกูม้ ีหนี้ฐานะผูก้ อู้ ยูด่ งั นี้
1. ฉุกเฉิน สัญญาที่....................................... ปัจจุบนั คงเหลือ.......................................บาท
2. สามัญ สัญญาที่....................................... ปัจจุบนั คงเหลือ.......................................บาท
3. พิเศษ สัญญาที่....................................... ปัจจุบนั คงเหลือ.......................................บาท
4. ข้อชี้แจงอืน่ ๆ.....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
ลงชื่ อ.................................................................เจ้ าหน้ าที่
(................................................................)

เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.สลิปเงินเดือนผู้กู้ 1 เดือน (เดือนล่าสุ ด) ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินรับรองสาเนาถูกต้ อง
2.บัตรประจาตัวผู้กู้ ทะเบียนบ้ านผู้กู้ , บัตรประจาตัวคู่สมรสผู้กู้ ทะเบียนบ้ านคู่สมรสผู้กู้
3.ทะเบียนสมรสผู้กู้ หรื อ ทะเบียนหย่าผู้กู้
4.บัตรประจาตัวผู้คา้ ประกัน ทะเบียนบ้ านผู้คา้ ประกัน
5.บัตรประจาตัวคู่สมรสผู้คา้ ประกัน ทะเบียนบ้ านคู่สมรสผู้คา้ ประกัน
6.ทะเบียนสมรสผู้คา้ ประกัน หรื อ ทะเบียนหย่าผู้คา้ ประกัน

เอกสารทุกอย่ างถ่ ายเอกสารอย่ างละ 1 ชุดพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

