สัญญากูฉ้ ุกเฉินที่ …………..….. /…………...……
วันที…
่ …………………………….…………….….

วันที่ ……………………………….……..
เรียน ผูจ้ ดั การสหกรณ์
ข้าพเจ้า……………….……..……………(ผูช้ าระ) ขอชาระหนี้
เงินกูฉ้ .ฉ. ที…
่ ……......เงินต้น…………ดอกเบีย้ ………..ทัง้ หมด
ใบเสร็จที…
่ ……..…… ลงชื่อ……….……...……... เจ้าหน้าที่

คาขอและสัญญาเงิ นกู้ฉุกเฉิ น
เลขบัญชีธนาคาร...............................................

ทาที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
วันที่ ................ เดือน .................................... พ.ศ. .................
ข้าพเจ้า ............................................................................ เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
เลขทะเบียนที่ ................................. ตาแหน่ง .................................... สังกัด / โรงเรียน ...............................................................................
อาเภอ .................................................. จังหวัดนครสวรรค์ ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “ผูก้ ู้” ได้ทาหนังสือกูเ้ งินไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
นครสวรรค์ จากัด ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า “ผูใ้ ห้กู้” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
( หมายเลขโทรศัพท์บา้ น ............................................ มือถือ ......................................................................... )
ข้อ 1. ผูก้ ขู้ อกู้เงินจากผูใ้ ห้กู้ เป็ นวงเงินจานวน ......................................... บาท ( ............................................................................... )
โดยผูก้ มู้ เี งินค่าทุนเรือนหุน้ เป็ นหลักประกัน และนาเงินกู้ไปใช้เพื่อการต่อไปนี้ (ชีแ้ จงเหตุผล) ................................................................................
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีทุนเรือนหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์รวม ..................................... หุน้ เป็ นเงิน ........................................................ บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าทุนเรือนหุน้ รายเดือนในอัตราเดือนละ ........................................ บาท
ข้อ 3. ผูก้ ขู้ อให้ผใู้ ห้กู้ หักเงินกูฉ้ ุ กเฉินทีผ่ กู้ คู้ า้ งชาระจากเงินกูต้ ามข้อ 1. ออกก่ อน แล้วนาเงินตามวงเงินกูท้ เ่ี หลือจ่ายเป็ นเงินสดหรือไป
เข้าบัญชีของผูใ้ ห้กู้ ณ ธนาคารกรุงไทย จากัด ( มหาชน ) เพื่อรอไว้เตรียมจ่ายเมื่อผูก้ ตู้ อ้ งการ
ข้อ 4. ผูก้ ตู้ กลงว่า จะชาระหนี้เป็ นงวดรายเดือนภายในวันทาการสุดท้ายของทุกสิน้ เดือน จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิน้ ผูก้ ูต้ อ้ งชาระเงินต้น
พร้อมดอกเบีย้ ต่างหาก ทัง้ นี้ ผูก้ จู้ ะต้องชาระหนี้ให้เสร็จสิน้ ภายใน 12 งวดรายเดือน นับจากวันทีผ่ กู้ ู้รบั เงินกูข้ องผูใ้ ห้กู้
ผูก้ อู้ าจชาระยอดเงินต้นนอกเหนือจากการชาระหนี้ตามระบบแตกต่างจากทีก่ าหนดไว้ใน ข้อ 4. ก็ได้ ซึง่ ต้องนามาชาระโดยตรงที่
สหกรณ์ฯ ภายในวันทีส่ หกรณ์ประกาศกาหนด
ข้อ 5. ผูก้ ยู้ อมเสียดอกเบีย้ ตามอัตราดอกเบีย้ ทีผ่ ใู้ ห้กปู้ ระกาศกาหนด โดยจะจ่ายดอกเบีย้ จากเงินต้นค้างชาระเป็ นรายวัน
ข้อ 6. ถ้าผูก้ ชู้ าระหนี้ได้ตามสัญญา และไม่ผดิ ระเบียบ / มติของผูใ้ ห้กู้ ทุกสิน้ วันทาการสิน้ เดือน ผูใ้ ห้กจู้ ะเตรียมเงินต้นเท่ากับส่วนที่ผกู้ ู้ได้
ชาระคืนแก่ผใู้ ห้กแู้ ล้ว เพื่อไว้บริการแก่ผกู้ ไู้ ม่เกินวงเงินในข้อ 1
ข้อ 7. ผู้กู้ยนิ ยอมและร้อ งขอให้ผู้บงั คับบัญชา หรือเจ้าหน้ าที่ผู้จ่ายเงิน ได้รายเดือนของผู้กู้ หรือสถาบันการเงินเจ้าของบัญชีเงินฝาก
ของผูก้ หู้ กั เงินชาระหนี้ของผูก้ ตู้ ามข้อ 4. เพื่อส่งต่อผูใ้ ห้กู้
ข้อ 8. หากผูก้ ไู้ ม่อาจชาระเงินตามทีก่ าหนดได้จะต้องติดต่อกับผูใ้ ห้กโู้ ดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาทีผ่ ใู้ ห้กแู้ จ้งให้ทราบ
ข้อ 9. ผูก้ ู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ของผูใ้ ห้กู้ได้กาหนดขึน้ ถือ
ปฏิบตั ทิ ุกประการ รวมทัง้ หากมีการแก้ไขเพิม่ เติมในภายหน้าด้วย ซึง่ ผูใ้ ห้กไู้ ม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ10. หากผู้กู้ผดิ นัดชาระหนี้งวดหนึ่งงวดใดให้ถอื ว่าผิดนัดชาระทัง้ หมด
สัญญากู้เป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยพลัน ผูก้ ู้ยนิ ยอมให้
ผูใ้ ห้กฟู้ ้ องร้องบังคับคดีได้ทนั ที และผูก้ ยู้ นิ ยอมชดใช้คา่ เสียหายทีผ่ ใู้ ห้กตู้ อ้ งใช้จา่ ยไปในการดาเนินคดีแก่ผใู้ ห้กโู้ ดยครบถ้วน
ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือกูเ้ งินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วันทีท่ าหนังสือนี้

บัตรประจาตัวผูก้ ้ ู
ข้าราชการ
คุรุสภา
ประชาชน
อื่น ๆ ………………..
เลขทีบ่ ตั ร…………………………..…………………
วันออกบัตร……………….. หมดอายุ…..…………..

(ลงชื่อ) ………………………….…………………..ผูก้ ู้
ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินส่งสหกรณ์และควรให้ก้ไู ด้
เป็ นจานวนเงิน………..……………………………..บาท
(…………………………………………………………)
(ลงชื่อ)……………………..……..…...………….พยาน
(…………………………...…..……………..…………)
เจ้าหน้ าที่การเงินประจาหน่ วย

ข้าพเจ้าในฐานะผูบ้ งั คับบัญชา ได้รบั ทราบการกูเ้ งินครัง้ นี้และจะนาเงินส่งสหกรณ์ตามทีเ่ รียกเก็บโดยไม่มขี อ้ แม้ใด ๆ ในทันที
พร้อมมอบสัญญาให้สหกรณ์เก็บไว้เป็ นหลักฐานสาคัญต่อไป
ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาประจาหน่ วย…………………………………………………..…………………………..………………
(ลงชื่อ) ……….…………………...………………..
( ………….…………………………..….....…….. )
ตาแหน่ง…………………..…………..……………

บันทึกของเจ้าหน้ าทีส่ หกรณ์
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ก้ ู
วงเงินที่ให้ก้ ู

…………………………………….. บาท

หนี้ ค้างชาระ

จ่ายจริง

เงินต้น ............................................บาท
ดอกเบีย้ ..........................................บาท
รวมค้างชาระ ...................................บาท

....................................................... บาท

ควรอนุมตั ิ ให้ก้ไู ด้

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

อนุมตั ิ

(ลงชื่อ)………………..…………….
เจ้าหน้ าที่สหกรณ์

(ลงชื่อ) ………………….…………….
รองผู้จดั การ

…………./……………/………….

…………/……..……../…………..

(ลงชื่อ) …………..…………………
ผู้จดั การ / ประธาน
…......….…/……..…../………...

ข้าพเจ้า……………………………………………………… ได้รบั เงินกูจ้ านวน ……………………………………….บาท
(…………………………………………….…………..) ไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ …………../……………/…………….

(ลงชื่อ) ……………………………………………..ผูร้ บั เงิน
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้ าเจ้าหน้ าที่สหกรณ์ )
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)………………………………. เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่ ………….……..…………..

มอบอานาจ
ข้าพเจ้า ผูก้ ู้ มอบอานาจให้…………………………….………………….ตาแหน่ง…………………..…………….
โรงเรียน/ สังกัด……………………………………..อาเภอ……………………………….จังหวัด ……………………………….
เป็ นผูร้ บั เงินกูต้ ามหนังสือนี้แทนข้าพเจ้า

คาเตือน ถ้าท่านมอบอานาจให้ผอู้ ่นื มารับเงินแทน

โปรดฝากบัตรประจาตัวของท่านให้ผรู้ บั มอบอานาจไปด้วย
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และ ผูก้ ตู้ อ้ งเป็ นผูเ้ ขียนข้อความข้างต้นเอง

ลงชื่อ…………………………………………….ผูก้ ู้
ลงชื่อ ………………………………………พยาน
เจ้าหน้ าที่การเงิ นประจาหน่ วย

ลงชื่อ…………………………………………ผูร้ บั มอบอานาจ
บัตรประจาตัวผูร้ บั มอบอานาจ
ข้าราชการ
ประชาชน

คุรุสภา
อื่นๆ ……………………

เลขทีบ่ ตั ร………………………………...……….……………….…
วันออกบัตร………..…….………หมดอายุ…………...…………..

