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

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

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
(แก่สมำชิกสมทบ)
เขียนที่...................................................................
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ..............
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จากัด
ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ .................ปี สมาชิก สมทบเลขทะเบียนที่..................
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน................................................................. ที่อยู่ตามบัตรประชาชน...............................................
................................................................................................... เบอร์โทรที่ติดต่อได้..................................................................
ในตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มทร.....................................................วข./กอง/คณะ/ศูนย์ ..................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน....................................................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ จานวน.....................................บาท (..................................................................)
โดยจะนาไปใช้....................................................................... เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าใช้หลักประกัน ดังนี้ ทุนเรือนหุ้นทัง้ หมดเป็นประกัน (ไม่เกินร้อยละ ๙๕ ของทุนเรือนหุ้นสะสม)
ทุนเรือนหุ้นทั้งหมด และสมาชิกเป็นหลักประกัน ตามบันทึกที่แนบมานี้
ข้อ ๓ ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้ ดังนี้
ตั้งแต่สิ้นเดือน.............................ถึงสิ้นเดือน........................ต้นเงิน....................... พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่สหกรณ์ประกาศ
ข้อ ๔ เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี้
๔.๑ ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ข้อ ๒ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ
๔.๒ ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ฯให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอันถึง
กาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
๔.๓ ถ้าประสงค์จะขอลาออกจากราชการ ตามข้อบังคับของสหกรณ์จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชาระหนี้ซึ่ งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อ
ข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ/บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
เอกสำรที่ต้องแนบคำขอกู้เงิน (ผูก้ ู้)
๑. สลิปเงินเดือน(เดือนสุดท้าย)
๒. สาเนาบัตรประชาชน
๓. สาเนาสัญญาจ้างที่มีระยะเวลาจ้าง
เหลือไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
๔. ลายมือชื่อพยาน
๕. ลายมือชื่อผูร้ ับเงิน
กรณีโอนเข้าบัญชี กรุณาแนบสาเนาหน้าแรก
ของสมุดเงินฝากธนาคาร

...........................................................ผู้ขอกู้
(.........................................................)
..........................................................พยาน
(...........................................................)
..........................................................พยาน
(...........................................................)

กรุณากรอกเอกสารให้ครบตามแบบสัญญาเงินกู้ สหกรณ์ฯ จะพิจารณาอนุมัติเงินให้ท่านเมื่อสัญญาเงินกู้เรียบร้อยถูกต้องครบถ้วน

จานวนเงินกู้..........................................บาท
เงินได้รายเดือน

หมายเหตุ

ประวัติสมาชิกสมทบ
อายุการเป็นสมาชิก ต้นเงินกู้เพื่อพัฒนาฯ
สมทบ -- ปี ---เดือน
คงเหลือ

ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
เห็นควร

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
.......................................................เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

.............................................ประธาน/รองประธาน/ผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

บันทึกกำรรับเงินกู้ (ผู้กู้)
ข้าพเจ้า............................................................................ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินกู้ที่ได้รับนี้เพื่อชาระหนี้เงินกู้เดิม
หรือ หนี้เงินกู้อื่นใด (ถ้ามี) เพื่อให้ได้รับเงินกูต้ ามจานวนเงินที่สหกรณ์ได้อนุมัตินี้ โดยข้าพเจ้าได้รับเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
 รับเงินสด เป็นจานวนเงิน............................. บาท (ต้องไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท)
ณ สานักงานสหกรณ์ฯ
หรือ  ขอให้ โอนเข้าบั ญ ชี ชื่อ บัญ ชี...............................................................................
ธนาคาร...................................สาขา........................................เลขที่บัญชี.............................................................................
เบอร์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก.............................................

..................................................................ผู้รบั เงิน (ผู้กู้)
(
)
วันที่............../..................../..............
ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินให้ตรงกับสาเนาบัตรที่แนบ

สมำชิกสมทบมีสิทธิ์กู้ได้ ไม่เกิน ๒ เท่ำของเงินได้รำยเดือนของสมำชิกผู้นั้น ชำระคืนภำยใน ๑๒ งวด

บันทึกผู้ค้ำประกันสัญญำเงินกู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิตแก่สมำชิกสมทบ
๑. ชื่อผู้ค้าประกัน ข้าพเจ้า................................................................................

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
พนักงานฯ
ลู กจ้ างชั่ ว คราว สั ญ ญาจ้ า งสิ้ น สุ ด ณ........../........../.............(ถ้ามี ) สมาชิ ก เลขทะเบี ย นที่ ................ เลขที่ บั ต รประชาชน
.................................................... สังกัดมทร. ...................................... วข./กอง/คณะ/ศูนย์.................................. ยินยอมค้าประกัน
(นาย/นาง/น.ส.)............................................................ ( ผู้กู้) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่............................... จานวนเงินกู้...........................
(..........................................................) และข้าพเจ้ายินยอมรับชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันที เมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ โดยให้
สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ ตามระเบียบ และมติของคณะกรรมการฯ ซึง่ ข้าพเจ้ารับทราบและมี
ความเข้าใจดีแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งประการใดๆกับสหกรณ์ จึงลงลายมือชื่อและมอบให้สหกรณ์ไว้

..................................................ผู้ค้าประกัน (ลงลายมือชื่อให้ตรงกับสาเนาบัตรที่แนบ)
(
) ตัวบรรจง
วันที่............../................................/.................

๒. ชื่อผู้ค้าประกัน ข้าพเจ้า................................................................................

ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา
พนักงานฯ
ลู กจ้ างชั่ ว คราว สั ญ ญาจ้ า งสิ้ น สุ ด ณ........../........../.............(ถ้ามี ) สมาชิ ก เลขทะเบี ย นที่ ................ เลขที่ บั ต รประชาชน
.................................................... สังกัดมทร. ...................................... วข./กอง/คณะ/ศูนย์.................................. ยินยอมค้าประกัน
(นาย/นาง/น.ส.)............................................................ ( ผู้กู้) ตามสัญญาเงินกู้เลขที่.......................... จานวนเงินกู้...........................
(..........................................................)
และข้าพเจ้ายินยอมรับชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันทีเมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ โดยให้
สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ ตามระเบียบ และมติของคณะกรรมการฯ ซึง่ ข้าพเจ้ารับทราบและมี
ความเข้าใจดีแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งประการใดๆกับสหกรณ์ จึงลงลายมือชื่อและมอบให้สหกรณ์ไว้

..................................................ผู้ค้าประกัน (ลงลายมือชื่อให้ตรงกับสาเนาบัตรที่แนบ)
(
) ตัวบรรจง
วันที่............../................................/.................

เอกสำรที่ต้องแนบบันทึก(ผู้ค้ำประกัน)
๑. สาเนาบัตรประชาชน
๒. สาเนาหนังสือจ้างที่มีระยะเวลาจ้างเหลือ
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
ต้องลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ

กำรใช้สมำชิกค้ำประกันสัญญำเงินกู้เพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต
๑.สมำชิกสำมัญ จำนวน ๑ คน กรณีมีสัญญำจ้ำง ต้องมีสัญญำจ้ำงเหลือไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน หรือ
๒.สมำชิกสมทบ จำนวน ๒ คน เป็นผู้ค้ำประกัน โดยต้องมีสัญญำจ้ำงเหลือไม่น้อยกว่ำ ๖ เดือน
สมำชิกสมทบคนหนึ่งมีสิทธิ์ค้ำประกันได้ไม่เกิน ๒ คน

