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

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

คำขอและหนังสือเงินกู้พิเศษเพื่อกำรศึกษำ
เขียนที่...................................................................
วันที่..............เดื อน...........................พ.ศ..............
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล จากัด
ข้ า พเจ้ า ....................................................................................อายุ ..................ปี เลขที่ ส มาชิ ก ....................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน................................................................. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน...............................................
................................................................................................... เบอร์ โ ทรที่ ติ ด ต่ อ ได้ ..................................................................
สัง กั ด มทร. ...................................................... วข./กอง/คณะ /ศู น ย์ .................................................................. ได้ รับ เงิ น
ได้รายเดือน....................................................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงิ นดังต่อไปนี้
ข้อ. 1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ จานวน.....................................บาท (..................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการศึกษาของ ................................................................................... ซึ่งข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นความจริง
ข้อ. 2 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้ ดังนี้ (ผ่อนชาระ ............ งวด )
ตั้งแต่สิ้นเดือน.............................ถึงสิ้นเดือน........................ต้ นเงิน....................... พร้อมด้วยดอกเบี้ย ร้อยละ .................ตาม
ประกาศของสหกรณ์
ข้อ. 3 เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ
3.2 ยอมให้ ถือ ว่า ในกรณี ใด ๆ ดั งกล่ าวในข้ อบั งคับ ของสหกรณ์ ฯให้ เงิน กู้ที่ ขอกู้ ไปจากสหกรณ์ เป็ นอั นถึ ง
กาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ย ในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ ตกลงไว้
3.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกจากราชการ ตามข้อบังคั บของสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือ ให้สหกรณ์ ทราบ และ
จัดการชาระหนี้ซึ่งมีอ ยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จ สิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้ ให้เสร็จสิ้น ตามที่กล่า วข้างต้น เมื่อข้าพเจ้ า
ได้ ลงชื่ อรั บ เงิ น เดื อ น ค่ าจ้ า ง เงิ นสะสม บาเหน็ จ /บ านาญ เงิ น ทุน เลี้ย งชีพหรื อเงิน อื่ น ใด ในหลัก ฐานที่ ท างราชการหรื อ
หน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง จะจ่ายเงิ นให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้ าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อ ม
ด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่ อนได้
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสำรประกอบคำขอกู้เงิน
สลิปเงินเดือน(เดือนสุดท้าย)
สาเนาบัตรประชาชนผู้กู้ 1 ฉบับ
สาเนาสัญญาจ้าง ผู้กู้ ที่มีระยะเวลาการจ้างเหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน กรณีเป็นพนักงำนมหำวิทยำลัย
หรือ พนักงำนรำชกำร 1 ชุด
สัญญาค้าประกันเงินกู้พิเศษ พร้อมเอกสารประกอบ
สัญญา 1 ชุด
สาเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากธนาคาร 1 ฉบับ

...........................................................ผูข้ อกู้
(.........................................................)
..........................................................พยาน
(...........................................................)
..........................................................พยาน
(...........................................................)
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(สำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์)
เงินได้รายเดือน

หมายเหตุ

จานวนเงินกู้..........................................บาท
จากัดวงเงินกู้พิเศษ
ต้นเงินกู้สามัญ
ต้นเงินกู้เพื่อเหตุ
ต้นเงินกู้.....................
คงเหลือ
ฉุกเฉินคงเหลือ
คงเหลือ

ต้นเงินกู้......................
คงเหลือ

ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
เห็นควร

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

.......................................................เจ้าหน้าทีบ่ นั ทึ กข้อมู ล
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

.............................................ประธาน/รองประธาน/ผูจ้ ดั การ/ผู้ที่ได้รับ มอบหมาย
บันทึกกำรรับเงินกู้ (ผู้กู้)
ข้า พเจ้า ............................................................................ได้ รับ เงิ น กู้ต ามจ านวนเงิน ที่ส หกรณ์ ได้ อ นุ มัติ นี้ โดยข้า พเจ้ า
ได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
รับเงินสด เป็นจานวนเงิน............................. บาท (ต้องไม่เกิน 15,000 บาท)
ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
หรือ
ขอให้ โ อน เข้ า บั ญ ชี ชื่ อ บั ญ ชี ...............................................................................
ธนาคาร...................................สา ขา........................................เลขที่ บั ญ ชี .............................................................................
เบอร์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................
..................................................................ผู้รับเงิน (ผู้กู้)
(
)
วันที่............../..................../..............
ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินให้ตรงกับสาเนาบัตรที่แนบ

กรุณำกรอกเอกสำรให้ สมบูร ณ์ พร้อมลงลำยมือ ชื่อผู้รั บเงิ น ลงลำยมือชื่อพยำน ให้ ครบถ้ วน สหกรณ์ ฯ
จะโอนเงินให้ท่ำนเมื่อสัญญำเงินกู้เรียบร้อยถูกต้ อง
กำรกู้เงินพิเศษสมำชิกผู้กู้จะต้องมีสมำชิกอย่ำงน้อย 1 คน เป็นผู้คำประกันเงินกู้พิเศษตำมโครงกำรนี
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ค้าประกันเงินกู้ที่................................
วันที่................................................
ค้าประกันบัญชีเงินกู้ที่....................................

สัญญำคำประกันเงินกู้พิเศษ
ข้ า พเจ้ า (น าย/นา ง/น .ส.)................................................................................ เลขทะเบี ย นเลขที่ …......................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน................................................................. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน...............................................
................................................................................................... เบอร์ โ ทรที่ ติ ด ต่ อ ได้ . .................................................................
สังกัด มทร. ...................................................... วข./กอง/คณะ /ศูนย์ ..................................................................
ตาแหน่ง

ข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย

ลูกจ้างประจา

เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ

พนักงานราชการ สัญญาจ้างสิ้นสุด ณ ......../........./..........

สังกัดมทร.......................................... หน่วยงาน......................................ตาแหน่ง ................................................
มีความประสงค์ขอค้าประกันเงินกู้พิเศษ ให้ (นาย/นาง/น.ส.)..............................................................................ผู้กู้
จานวนเงินกู้.......................................(..............................................................) ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันและยอมรับผิดชาระ
หนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันทีเมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ ตามระเบียบของสหกรณ์ โดยไม่มีข้อ โต้แย้งใดๆ
สัญญาฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้พิเศษตามที่ ผู้ กู้ได้ขอกู้เงินจากสหกรณ์อ อมทรั พย์มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคล จากัด ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความเข้าใจดีแล้วจึงลงลายมือชื่อมอบไว้ให้ เป็นหลัก ฐานต่อไป

............................................................. (ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน)
เอกสำรประกอบสัญญำคำประกัน
1. สาเนาบัตรประชาชนผู้คำประกัน
2. สาเนาสัญญาจ้าง ผู้คำประกัน ที่มีระยะเวลาการ
จ้างเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน กรณีเป็นพนักงำน
มหำวิทยำลัย หรือ พนักงำนรำชกำร

(

)
ต้องลงลายมือชื่อให้ตรงกับสาเนาบัตรที่แนบ
…………………………………………………. พยาน
(
)
…………………………………………………. พยาน
(
)

