สัญญากู้ที่ …………....... /……………
วันที่ ………..…………..….….……..…..

รับที่ ……………………………..……
วันที่ ……..………….………………..

ค้าขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้้าประกัน
เขียนที่ …………………………………….………………………..
วันที่ ……………… เดือน ……………………...………. พ.ศ. ......................
เรียน ประธานกรรมการด้าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จ้ากัด
ข้าพเจ้า ……………………………..……………………..… เลขทะเบียน ………….…………. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก ................. ปี .............. เดือน
โรงเรียน…………………..….………. อาเภอ ….……………….………….. จังหวัดนครสวรรค์ เงินได้เงินเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ …………………….………….บาท
ขอเสนอคาขอกู้และสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้ทุนเรือนหุ้นค้าประกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสหกรณ์จานวน …..…………….……..……....บาท ( ..…..……………………………………………………………………......……….. )
โดยจะนาไปใช้เพื่อการต่อไปนี้ ( ชี้แจงเหตุผล ) ……………………………………………………………………………………..............……………..……………………………
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีทุนเรือนหุ้น จานวน .………………………..….. หุ้น จานวนเงิน …….……………………….……….…….บาท ส่งชาระค่าทุนเรือน
หุ้นรายเดือน เดือนละ ………….…………....… บาท
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ข้าพเจ้าจะส่งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามอัตราทีส่ หกรณ์กาหนด เป็นงวดรายเดือน งวดละ ...................... บาท
จานวน …………....งวด ยกเว้น งวดสุดท้ายส่ง จานวน ...................... บาท ( กรณีงวดสุดท้ายไม่เท่ากัน )
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอใช้ทุนเรือนหุ้นค้าประกันเงินกู้ จานวนเงิน …….……………………………………………………บาท
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ดังนี้
5.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ สหกรณ์ หรือ เจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 3. เพื่อส่งต่อสหกรณ์
5.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าในกรณีใด ๆ ดังกล่าวตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ ให้ส่งเงินกู้ที่ขอกู้ไปจาก
สหกรณ์เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้ พร้อมได้ลงลายมือชื่อต่อหน้า
พยาน และผู้บังคับบัญชาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรือ งานประจา จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้สิน
ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่ดาเนินการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่
ผู้จ่ายเงินหักเงินชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งต่อสหกรณ์ได้
บัตรประจ้าตัวผู้กู้
บัตรประชาชน
บัตรข้าราชการ
อื่น ๆ ............................................................
เลขที่ ……………………....………………….……………..…..
ออกให้โดย ……………………………………………………….
วันออกบัตร ..……..………. วันหมดอายุ ..………..…..

ลงชื่อ …………………..…………………....………… ผู้กู้
( ……………………..………………..…..……….………. )
ลงชื่อ…………………………………………..… สามี/ภรรยา ผู้ให้คายินยอม
( ……………………..………………..…..……….………. )
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินส่งสหกรณ์และควรให้กไู้ ด้
เป็นจานวนเงิน………………...………. บาท ( …….…………….………………….……. )
ลงชื่อ ………….……………………….……….. พยาน ( เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน )
( ……………………………………………………….…… )

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบการกูเ้ งินครั้งนี้และจะนาเงินส่งสหกรณ์ ตามที่เรียกเก็บในข้อ 3 โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ในทันที
พร้อมมอบสัญญาให้สหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐานสาคัญต่อไป ความเห็นของผู้บังคับ ………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………….…………………
( ……………………………………..…………… )
ตาแหน่ง ……………………………..………………

บันทึกเจ้าหน้าที่สหกรณ์
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้
วงเงินที่ให้กู้

จ้านวนเงินหนี้ค้างช้าระ

จ้านวนเงินทีจ่ ่ายจริง

…………………………………………. บาท

เงินกู้ฉุกเฉิน เงินต้น ………………..….…..... ดอกเบี้ย …………….……..
เงินกู้สามัญ เงินต้น ….…………………….……. ดอกเบี้ย …………..………
รวมชาระทั้งสิ้น …………………………………………………..….………..บาท

……………………………..………… บาท

ตรวจสอบถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ ……………………………..……
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
วันที่ ………….………………………

ควรอนุมัติให้กู้ได้

อนุมัติ

ลงชื่อ ……………….……………………
รองผู้จัดการสหกรณ์
วันที่ ..........................................

ลงชื่อ …………………..…………………
ผู้จัดการสหกรณ์
วันที่ ..........................................

ข้าพเจ้า .…………………………………………………………….….. ได้รับเงินกู้ จานวนเงิน ………...……………………………………..…… บาท
(………………………………………………….…………………..…….…………..) ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ …………………………..……………..….
ลงชื่อ……………………………………………… ผู้รับเงิน
( ........................................................ )
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ .....……………………………………...เจ้าหน้าที่การเงิน
วันที่ ………………..………………….……..

มอบอ้านาจ
ข้าพเจ้า ( ผู้กู้ ) .............................................................. มอบอานาจให้………………………………………………………
ตาแหน่ง ……………………………… ………… โรงเรียน / สังกัด ………………………….……………..…………………
อาเภอ….…………….…………. จังหวัดนครสวรรค์ เป็นผูร้ ับเงินกู้ตามหนังสือนี้แทนข้าพเจ้า
บัตรประจ้าตัวผู้รับมอบอ้านาจ
บัตรข้าราชการ
บัตรประชาชน
อื่น ๆ ………..……………………………….…………….
เลขที่บัตร ………………………………………………………….
ออกโดย ...................................................................
วันออกบัตร …………….……..หมดอายุ………………….…..

ลงชื่อ ………………………………………… ผู้กู้
ลงชื่อ ………………………………………… ผู้รับมอบอานาจ
ลงชื่อ ………………………………………… พยาน
เจ้าหน้าที่การเงินประจ้าหน่วย

ค้าเตือน : ยื่นค้าขอกู้โปรดแสดงบัตรผู้มอบอ้านาจ และผู้รับมอบอ้านาจ ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

หนังสือยินยอมและรับรองการหักเงินเดือน
เพื่อช้าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จ้ากัด
เขียนที…่ …………………..…….……………………………….
วันที่ …..…….. เดือน ……………….……..พ.ศ. …………….…….
ตามที่ข้าพเจ้า …………………….………………...………….………………. เลขทะเบียน ……………………….…. เงินเดือน …………………….……..…… บาท
โรงเรียน / หน่วย …………………………………………………………….……… อาเภอ………………………………..……..….จังหวัดนครสวรรค์
ได้ยื่นกู้เงิน ทุนเรือนหุ้น เพื่อ................................................................................................... เป็นจานวนเงินรวม ………………….…………… บาท
( …………………………………….……………………………… ) จากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด นั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอม
ให้ผู้บังคับบัญชา , เจ้าหน้าที่การเงิน หรือ สหกรณ์ ฯ โปรดหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นอันดับแรก ก่อนหักเงินอื่นใด เพื่อชาระ
หนี้ พ ร้ อ มดอกเบี้ ย ต่ อ สหกรณ์ ฯ และข้ า พเจ้ า ให้ ถื อ ว่ า การหั ก เงิ น เดื อ นครั้ ง นี้ เ ป็ น ไปด้ ว ยความสมั ค รใจจนกว่ า จะช าระหนี้ ต่ อ สหกรณ์ ฯ
หมดสิ้นโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น ตามรายการหักชาระประจาเดือน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงิน กบข.
เงินค่าหุ้นรายเดือน
เงินชาระหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ รวม
อื่นฯ
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

......................................
......................................
......................................
......................................

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

......................................
......................................
......................................

บาท
บาท
บาท

รวมจ้านวนเงินช้าระทั้งสิน้

จ้านวนเงิน

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

ลงชื่อ ………………………………….…………… ผู้ให้ค้ายินยอม
( ………………………………………………… )

ค้ารับรองของผู้บังคับบัญชาประจ้าหน่วย
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..……………… ตาแหน่ง………………………………..……………………
โรงเรียน / หน่วย ……………………………………………………ในฐานะผู้บงั คับบัญชา ได้รับทราบและอนุมตั ิให้กู้เงินครั้งนี้ได้และรับรองว่า
จะทาการหักเงิน ณ ที่จ่ายหรือนาเงินส่งชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ ฯจนกว่าจะหมดสิ้นโดยไม่มีการคืนใบเสร็จ ได้ตรวจสอบแล้ว
สามารถนาเงินส่งชาระหนี้สหกรณ์ ฯ ได้ทุกกรณี
ลงชื่อ ………………………………….…………… ผู้บังคับบัญชา
( ………………………..………………………… )
ลงชื่อ …………………………….…………………. พยาน ( เจ้าหน้าที่การเงิน )
( ……………….………………………………… )

ตราประจ้า
หน่วย

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบภาระหนีส้ ินสหกรณ์อื่น
เขียนที่ ..........................................................................
วันที่ ...........................................................
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด
ข้าพเจ้า ......................................................................... ตาแหน่ง ........................................... โรงเรียน ......................................................
สังกัด ........................................ เลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................................. มีความประสงค์ยินยอมให้
สหกรณ์ ............................................................................................... ดาเนินการตรวจสอบ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด เพื่อประกอบการกูเ้ งินสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดาเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลได้และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างใด
ลงชื่อ .................................................................. ผู้ให้ความยินยอม
( ................................................................. )

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
ตามที่ ......................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัดได้ตกลงยินยอม
ให้สหกรณ์ฯ ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการเป็นสมาชิกตลอดจนภาระผูกพันต่างๆ ที่มี เพื่อประกอบการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
นครสวรรค์ จากัด นั้น
ขอเรียนว่า ..................................................................................... วันที่ .........................................................
ไม่ได้เป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก เลขทะเบียน .......................................... มีภาระผูกพัน ดังนี้
1. มีทุนเรือนหุ้น จานวนเงิน ................................................... บาท ส่งงวดละ .....................................บาท
2. มีหนี้สินเงินกู้ จานวนเงิน .................................................... บาท ส่งชาระหนี้รายเดือน
เดือนละ ............................................. บาท
3. ภาระผูกพันอื่นๆ ระบุ
1.1 .............................................. จานวนเงิน ................................. บาท ส่งงวดละ ....................... บาท
1.2 .............................................. จานวนเงิน ................................. บาท ส่งงวดละ ....................... บาท
1.3 .............................................. จานวนเงิน ................................. บาท ส่งงวดละ ....................... บาท
ลงชื่อ ...............................................................
( ............................................................ )
ตาแหน่ง ……………………………………………………….

ประทับ
ตราสหกรณ์

