คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่กาหนด
ไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้อง
และครบถ้วน
สาหรับสมาชิกเพศหญิง กรณี มีการเปลี่ยนคานาหน้า
นามจากนางเป็ นนางสาว ให้แนบหนังสื อรับรองของ
นายทะเบียนด้วย มิฉะนั้นสหกรณ์ฯอาจจะไม่รับ
พิจารณา

หนังสื อกู้เลขที่…………

คาขอและหนังสื อสั ญญากู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน กรณีพเิ ศษ
ทาทีส่ หกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด

วันที่………..เดือน…………………………พ.ศ…………
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
ข้าพเจ้า……………………..………………………เลขประจาตัวประชาชน.................................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……….………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือน....................................บาท
สถานที่ทางานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อาเภอ…….…………………จังหวัด.........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ)....................................... Email…………………..………………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด..............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตาบล......................................อาเภอ.................................................
จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม................................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ขอเสนอคาขอกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์จานวนเงิน…………….………บาท (…….……………….…...………………)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุฉุกเฉินที่ทาให้จาเป็ นต้องขอกูเ้ งิน) – เพื่อนาชาระค่าสมัคร สสอค. / สส.ชสอ.
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ ืน จานวน.................งวด งวดแรกภายในวันที่………..................…
และงวดสุดท้ายภายในวันที่...........................................
ขอชาระหนีแ้ บบ (กาเครื่องหมาย หน้ าข้ อทีต่ ้ องการ)
( ) แบบสหกรณ์ ส่งต้นเงินเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแต่ละงวด
( ) แบบธนาคาร ส่งต้นเงินรวมดอกเบี้ย จานวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้ เงินที่ชาระ
หนี้จะหักส่วนหนึ่งเป็ นดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือจึงนาไปหักต้นเงิน
ข้อ 3. ในกรณี ที่สหกรณ์ฯประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้สหกรณ์ฯเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามประกาศของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้ สหกรณ์ฯไม่จาเป็ นจะต้องแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามกฎหมาย พระราชบัญญัติสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ มติ
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ ดังนี้
(1) ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินเดือน
ของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ
(2) ยอมให้ถือว่าในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 14 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
(3) หากข้าพเจ้าประพฤติผิดสัญญากูฉ้ บับนี้ขอ้ หนึ่งข้อใด หรื อส่วนหนึ่งส่วนใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าสัญญา
นี้เป็ นอันยกเลิกและหนี้ถึงกาหนดชาระคืนในทันที โดยผูก้ จู้ ะไม่ยกเหตุขอ้ อ้างใด ๆ มาเป็ นข้อต่อสูก้ บั สหกรณ์ฯ อีก และตกลง
ยินยอมรับผิดในอัตราดอกเบี้ยของต้นเงินที่คา้ งชาระตามประกาศของสหกรณ์ฯ ณ วันที่คณะกรรมการดาเนินการมีมติให้ผกู ้ ู้
ออกจากสหกรณ์ฯ จนกว่าจะชาระหนี้ท้ งั หมดเสร็ จสิ้น
/ (4) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้า...
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(4) ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ หรื อประสงค์จะขอลาออกข้าพเจ้าตกลงจะ
ชาระหนี้ท้ ีคา้ งอยูก่ บั สหกรณ์ฯให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อน และข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้างเงินสะสม
เงินบานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดตามสิ ทธิที่พึงได้รับหักส่งชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ฯให้เสร็ จสิ้นได้
(5) ข้าพเจ้าตกลงยินยอมนาเงินค่าหุน้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ ณ ปั จจุบนั ตามทะเบียนหุน้ และที่จะมีต่อไปใน
อนาคตกับสหกรณ์ฯมาค้ าประกันการกูเ้ งินของข้าพเจ้า ในกรณี เงินกูน้ ้ ีเป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนไม่วา่ กรณี ใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้นาเงินค่าหุน้ ของข้าพเจ้ามาหักกลบลบหนี้ของข้าพเจ้าที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ฯได้
(ลงชื่อ).....................................................................ผูก้ ู้
(…………………..…………………………)
(ลงชื่อ).................................................พยาน
(ลงชื่อ).............................................พยาน
(……………………………………)
(……………………………………)
บัตรประจาตัว
ผู้ก้ ู ( ) ข้าราชการ ( ) บัตรที่หน่วยงานออกให้ ( ) ประชาชน
เลขที่………………..…………………หมดอายุ………………………………….
ผู้รับมอบอานาจ ( ) ข้าราชการ ( ) บัตรที่หน่วยงานออกให้ ( ) ประชาชน
เลขที่………………………..……….…..…หมดอายุ……………………..……………

การรับเงิน (มี 2 ข้ อ โปรดเลือก 1 ข้ อ)
1. ผู้ก้รู ับเงินด้ วยตนเอง
โปรดให้ เครื่องหมาย  หน้ าข้ อทีต่ ้ องการ และลงชื่อรับเงิน
( ) 1. รับเงินสดทีส่ านักงานสหกรณ์
ลงชื่อ…………………………..……….ผูร้ ับเงิน
(…………...…..………..………………)

ลงชื่อ………………………..…………ผูจ้ ่ายเงิน
(……….………………………………..)

( ) 2. รับเงินโดยโอนเข้ าบัญชีเงินฝาก
( ) ธนาคาร……………….……...สาขา………………..…….....
( ) สหกรณ์ เลขที่บญั ชี………………………..……….………..

เลขที่บญั ชี………..…………….…. ………

ลงชื่อ…………………………..……….ผูร้ ับเงิน
(…………...…..………..………………)

ลงชื่อ………………………..…………ผูจ้ ่ายเงิน
(……….………………………………..)

ลงชื่อ…………………………..……….พยาน
(…………...…..………..………………)

ลงชื่อ………………………..…………พยาน
(……….………………………………..)

อนึ่ง กรณี ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคาร ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็ นลูกหนี้ตอ่ สหกรณ์ฯ ตั้งแต่วนั ที่สหกรณ์ฯได้จ่ายเงินกู้
เข้าบัญชีดงั กล่าวเรี ยบร้อยแล้ว และกรณี ธนาคารเรี ยกค่าธรรมเนียมฝากเงิน ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินได้ตามอัตราของธนาคาร
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2. ผู้ก้มู อบอานาจรับเงิน
ข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้สมาชิกสหกรณ์ฯ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็ นผูร้ ับเงินตามหนังสื อกูแ้ ทนข้าพเจ้า
1) ข้าพเจ้า……………………..………………………เลขประจาตัวประชาชน..........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……….………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือน....................................บาท
สถานที่ทางานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อาเภอ…….…………………จังหวัด.........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ)....................................... Email…………………..………………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด..............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตาบล......................................อาเภอ.................................................
จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม................................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
2) ข้าพเจ้า……………………..………………………เลขประจาตัวประชาชน..........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……….………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือน....................................บาท
สถานที่ทางานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อาเภอ…….…………………จังหวัด.........................................
โทรศัพท์ (บ้าน)...................................(มือถือ)....................................... Email…………………..………………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย...........................................ถนน............................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด..............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตาบล......................................อาเภอ.................................................
จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม................................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ลงชื่อ………………………………..…………….ผูก้ ู้ / ผูม้ อบอานาจ
(…….…….……………………………..…..)
ลงชื่อ…………….…………………………ผูร้ ับมอบอานาจ
(………………………………………...) / ผูร้ ับเงิน

ลงชื่อ……….………………………………ผูร้ ับมอบอานาจ
(………..……..………………………...) / ผูร้ ับเงิน

ลงชื่อ……………...……………………………….ผูจ้ ่ายเงิน
(……………..……………………………......)
ลงชื่อ…………….…………………………...พยาน
(………………………………………...)

ลงชื่อ……….…………………………………พยาน
(………..……….………………………...)

หมายเหตุ
1. กรณี มอบอานาจให้เพื่อนสมาชิกรับแทนระบุชื่อเพียงคนเดียว
2. กรณี มอบอานาจให้เจ้าหน้าที่การเงินสพป.เขต รับเงินแทนระบุชื่อรับเงิน 2 คน
การรับเงิน ขอให้แสดงบัตรประจาตัวผูก้ แู้ ละผูร้ ับมอบอานาจ/ผูร้ ับเงิน
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ความเห็นของเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
( ) ควรอนุมตั ิให้กจู้ านวน...................................................................บาท
(............................................................................................................)
( ) ไม่ควรอนุมตั ิ (ข้อชี้แจง).............................................................................................................................................

……………………………………เจ้าหน้าที่

...............................................................ผูจ้ ดั การ

.................../..................../....................

..................../...................../......................

อนุมตั ิ / ไม่อนุ มตั ิ

.................................................ประธานกรรมการ

