คําขอกู้ / หนังสื อสั ญญากู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
คําเตือน ผูข้ อต้องกรอกข้อความตามรายการที่กาํ หนดไว้
ในแบบคําขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและ
ครบถ้วน ห้ามขีดฆ่า หรื อใช้น้ าํ ยาลบคํ้าผิด มิฉะนั้น
สหกรณ์ ฯ จะไม่รับพิจารณา

ผูร้ ับ............................................
วันที่
/
/
ขอรับเงินเมื่อได้รับการอนุมตั ิ
ขอรับเงินวันที่..........................

สัญญาที่..................... / ................
เขียนที่.........................................................................

วันที่..................................................................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จํากัด
ข้าพเจ้านาย นาง  น.ส........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................
ข้ าราชการ ข้ าราชการบํานาญ ลูกจ้ างประจํา พนักงานธนานุเคราะห์  พนักงานราชการ  บําเหน็จรายเดือน
 อื่นๆ.....................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้........................................... ปัจจุบนั รับราชการ หรื อทํางานประจําตําแหน่ง
.............................................หน่วยงาน...................................................กอง.............................................สังกัด....................................
ได้รับเงินได้รายเดือนที่..........................................เดือนละ....................................บาท ขอเสนอคําขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จํานวน.........................................บาท (....................................................................................)
โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุฉุกเฉินที่ทาํ ให้จาํ เป็ นต้องขอกูเ้ งิน)....................................................................................
ข้อ ๒. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม ...................................หุน้ เป็ นเงิน................................................................บาท
และข้าพเจ้าส่ งเงินสหกรณ์รายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือน..............................................บาท
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ อ่ สหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(๑) คําขอกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน....................................................ที่...................../...................วันที่..............................................
เพื่อ........................................................................ต้นเงินคงเหลือ.................................................................บาท
(๒) หนังสือกูส้ ามัญ............................................................ที่..................../.....................วันที่.............................................
เพื่อ........................................................................ต้นเงินคงเหลือ.................................................................บาท
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งเงินกูค้ นื พร้อมด้วยดอกเบี้ยรวม..................................................งวด ทั้งนี้
ตั้งแต่เดือน..................................................................................เป็ นต้นไป
ข้อ ๕. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
๕.๑ ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนหรื อบํานาญของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รายเดือนหรื อบํานาญของข้าพเจ้า ตามจํานวนงวดชําระหนี้ ขอ้ ๔ เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
๕.๒ ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ (๑๔) ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกําหนด
ส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพกั คํานึ งถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว้
๕.๓ ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจําตามข้อบังคับ ๓๗ (๒) จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ฯ
ทราบ และจะจัดการชําระหนี้ซ่ ึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตาม ที่กล่าวข้างต้น
เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อลงรับเงินเดือน ค่าจ้าง บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพอื่นใด ฯลฯ ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อ
หน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชําระหนี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่ งชําระ
หนี้ ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
(ลงชื่อ)……………..….…………………….ผู้ขอกู้
(.................................................................................)
*เอกสารแนบการกู*
้ สําเนาบ ัตรประชาชน (เท่านน)
ั้ และ สลิปเงินเดือน ด้วยทุกครงั้ (ยกเว้น
ี นาคารกรุงไทย (หากประสงค์ จะให้โอนเงินกูเ้ ข้า
ข้าราชการบํานาญ) และ สําเนาสมุดบ ัญชธ
ี นาคาร)
บ ัญชธ

-๒คํารับรองของผูบ้ งั คับบัญชา (ไม่ต่าํ กว่าระดับชํานาญการ หรื อเทียบเท่า) ขอรับรองว่า ผูข้ อกูไ้ ด้ลงลายมือชื่อต่อ
หน้าข้าพเจ้า และเห็นสมควรให้กเู้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินครั้งนี้ได้
(ลงชื่อ)………………..………………….
(.........................................................................)
ตําแหน่ง....................................................................
ข ้าพเจ ้ายินยอมให ้สหกรณ์ฯ หรือผู ้ทีส
่ หกรณ์ฯ มอบหมายหรือผู ้บังคับบัญชา หรือเจ ้าหน ้าที่
ผู ้จ่ายเงินเดือนของข ้าพเจ ้าหักเงินเดือนของข ้าพเจ ้า ณ ทีจ
่ ่ายเป็ นรายเดือนได ้ทุกๆ เดือน เพือ
่ ชําระ
ื กู ้ซงึ่ ข ้าพเจ ้าต ้องจ่ายต่อสหกรณ์ฯ จนกว่าจะครบ
หนี้ตามหนังสอ

รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง
จํานวนเงินกู.้ ........................................................บาท (...............................................................................................)

เงินเดือน

ค่ าหุ้น

จํานวนเงินที่ขอกู้

หนี้

อนุมัติ

จํานวนเงินที่จ่าย

เรี ยน ผูจ้ ดั การ / กรรมการ
๑. ผูข้ อกู้ เคย / ไม่เคย ผิดนัดการส่ งเงินชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือน...................................................
๒. ความเห็นเจ้าหน้าที่สมควรอนุมตั ิ...........................................................................บาท

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าหน้าที่
................./.................../..................

อนุมตั ิ

(ลงชื่อ) .........................................................หัวหน้าฝ่ าย

จํานวนเงิน..............................................บาท

(ลงชื่อ)......................................................ผูจ้ ดั การ / กรรมการ

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

(.............................................................)
................./.................../..................
- ได้รับเงินกูจ้ าํ นวน..............................................บาท (.........................................................................................) ไปถูกต้องแล้ว

- ได้ตรวจสอบหลักฐานถูกต้องและจ่ายเงินแล้ว

(ลงชื่อ)..............................................................ผูร้ ับเงิน / ผูก้ ู้
................../...................../......................
(ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
................../...................../......................

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ จํากัด โทร. ๐ ๒๓๕๔ ๗๔๘๖ - ๘
***** ขอขอบพระคุณที่ใช้บริ การของสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ *****

