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

หนังสื่อกู้ที่......................................
วันที่................................................
บัญชีเงินกู้ที่....................................

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เขียนที่...................................................................
วันที่..............เดื อน...........................พ.ศ. .............
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล จากัด
ข้ า พเจ้ า ................................................................................อา ยุ ..................ปี เล ขที่ ส ม า ชิ ก ....................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน................................................................. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน...............................................
................................................................................................... เบอร์ โ ทรที่ ติ ด ต่ อ ได้ ..... .............................................................
สัง กั ด มทร. ...................................................... วข./กอง/คณะ /ศู น ย์ .................................... .............................. ได้ รั บ เงิ น ได้
รายเดือน....................................................บาท สัญญาจ้างสิ้นสุด (ถ้ามี) ...........................................
ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดัง ต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ จานวน.....................................บาท (..................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังนี้....................................................................................................................................................
ข้อ ๒ ถ้ าข้าพเจ้าได้รั บเงินกู้ ข้าพเจ้ าขอส่ งเงินกู้ ............ งวด พร้อมดอกเบี้ ยตามประกาศของสหกรณ์ ทั้งนี้ชาระได้ไ ม่
เกิน ๑๒ งวดรายเดือน
ข้อ ๓ เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ดังนี้
๓.๑ ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ข้อ ๒ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ
๓.๒ ยอมให้ถื อ ว่า ในกรณี ใด ๆ ดั งกล่ าวในข้อ บั งคั บของสหกรณ์ ฯให้เ งิน กู้ที่ ข อกู้ ไปจากสหกรณ์ เป็ น อัน ถึ ง
กาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ย ในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
๓.๓ ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจาตามข้อ บังคับของสหกรณ์จะแจ้ งเป็นหนังสื อ
ให้สหกรณ์ทราบ และจัด การชาระหนี้ซึ่ง มีอยู่ต่อ สหกรณ์ ให้เสร็จ สิ้นเสียก่ อน ถ้าข้ าพเจ้า ไม่จัดการชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้นตามที่กล่า ว
ข้างต้น เมื่อ ข้า พเจ้ าได้ ลงชื่ อรั บเงิ นเดื อน ค่า จ้าง เงิน สะสม บาเหน็ จ/บ านาญ เงิน ทุน เลี้ย งชี พหรื อเงิ นอื่ นใด ในหลั กฐานที่ ทาง
ราชการหรือ หน่ วยงานเจ้าสั งกัด หรื อนายจ้ าง จะจ่ ายเงินให้ แก่ ข้าพเจ้า ข้า พเจ้ ายิ นยอมให้ เจ้า หน้ าที่ผู้ จ่ายเงิน ดังกล่า ว หั กเงิ น
ชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เ สร็จสิ้น เสียก่อนได้
เอกสำรที่ต้องแนบคำขอกู้เงินฉุกเฉิน
๑. สลิปเงินเดือน(เดือนสุดท้าย)
๒. สาเนาบัตรประชาชนผู้กู้
๓. สาเนาบัตรประชาชนผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
๔. สาเนาสั ญญาจ้า งโดยต้อ งรับ รองสั ญ ญา
จ้างทุกแผ่น ทั้งผู้กู้และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี)
๕. ต้องลงลายมือชื่อพยานครบถ้วน
๖. ลายมื อ ชื่ อ ทุ ก จุ ด ต้ อ งตรงกั บ เอกสารที่
ประกอบการพิจารณา
๗. กรณีสัญญาจ้างเหลือไม่ถึง ๖ เดือนจะต้อง
มีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาว่าจะต่อ
สัญญาจ้างงานเมื่อครบกาหนดว่าจ้างแล้ว
กรณี โอนเข้ าบั ญชี กรุณ าแนบส าเนาหน้า แรก
ของสมุดเงินฝากธนาคาร

...........................................................ผูข้ อกู้
(.........................................................)
..........................................................พยาน
(...........................................................)
..........................................................พยาน
(...........................................................)

เกณฑ์กำรกู้เงิน
๑. เป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ เดือน
๒. วงเงินกู้
- ข้ า ราชการและลู ก จ้ างประจ า กู้ ไ ด้
๓ เท่าของเงินเดือนแต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่ต้องใช้สมาชิกค้าประกัน
- พนั กงานฯ กู้ไ ด้ ๓ เท่ าของเงินเดือ น
แต่ ไม่ เ กิน ๖๐,๐๐๐ บาท ทั้ งนี้ ต้องไม่เ กิ น
มูลค่าหุ้นที่ชาระแล้วหากมีความประสงค์กู้เกิ น
มูลค่าหุ้นจะต้องมีบุคคลค้าประกัน ๑ คน
๓. ต้องมีเงินได้รายเดือนภายหลัง จากหั ก
เงินกู้ และเงินอื่นใดแล้ว คงเหลือตามเกณฑ์ ที่
สหกรณ์กาหนดร้อยละ ๑๕ ของเงินได้ที่ได้รับ

กรุณากรอกเอกสารให้ครบตามแบบสัญญาเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะอนุมัติเงินให้ท่านเมื่อสัญญาเงินกู้เรียบร้อยถูกต้อ งครบถ้วน
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(สำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์)

เงินได้รายเดือน

หมายเหตุ

จานวนเงินกู้..........................................บาท
จากัดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ต้นเงินกู้สามัญ
ต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้นเงินกู้เพื่อพิเศษ..................
คงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ

๑ ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
๒ ข้อชี้แจงอื่น ๆ ............................................................................................................
เห็นควร
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ .......................................เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึกข้อมูล ....../...../.......
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
.........................................ประธาน/รองประธาน/ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ่ไี ด้รบั มอบหมาย
บันทึกกำรคำประกันเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

ชื่อ ผู้ ค้าประกั น ข้ าพเจ้า ................................................................................ ข้ า ราชการ
ลูก จ้ างประจ า
พนั ก งานฯ
สัญญาจ้างสิ้นสุ ด ณ........../........../.............(ถ้ามี ) สมาชิกเลขทะเบี ยนที่ ................ เลขที่บัต รประชาชน....................................................
สัง กัด มทร. ...................................... คณะ/กอง.................................. ยิ นยอมค้าประกัน ............................................................ ( ผู้ กู้ )
ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ .................................................... จานวนเงินกู้........................................(..........................................................) และ
ข้าพเจ้ายินยอมรับชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันทีเมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ โดยให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
เพื่อชาระหนี้ ตามระเบีย บ และมติของคณะกรรมการฯ ซึ่งข้าพเจ้ารับทราบและมีความเข้าใจดี แล้ว โดยไม่มีข้ อโต้แย้ งประการใดๆกั บ
สหกรณ์ จึงลงลายมือชื่อและมอบให้สหกรณ์ไว้

..................................................ผูค้ าประกั
้
น (ลงลายมือชื่อให้ตรงกับสาเนาบัตรที่แนบ)
(
) ตัวบรรจง
วันที่............../............................../..............

บันทึกกำรรับเงินกู้ (ผู้กู้)
ข้าพเจ้า............................................................................ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้ฉุกเฉินที่ได้รับนี้เพื่อชาระหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิม
หรือ หนี้เงินกู้อื่นใด (ถ้ามี) เพื่อให้ได้รับเงินกู้ตามจานวนเงินที่สหกรณ์ได้อนุมัตินี้ โดยข้าพเจ้าได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว ด้วยวิธีการ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 รับเงินสด เป็นจานวนเงิน............................. บาท (ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท)
ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
หรือ  ขอให้โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี.....................................................ธนาคาร...................................
สาขา........................................เลขที่บัญชี.....................................................เบอร์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................

..................................................................ผู้รับเงิน (ผู้กู้)
(
)
วันที่............../..................../..............
ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินให้ตรงกับสาเนาบัตรที่แนบ

