เอกสารประกอบ
 สาเนาบัตรประชาชน
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สลิปเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือน
 สัญญาจ้าง (พนักงานสัญญาจ้าง 3 ปี )

หนังสือกูท้ …่ี …………………………………
วันที…่ …………/………………/………..…
บัญชีเงินกูท้ …่ี ………………………………

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด

คาขอกูเ้ งินสามัญ
เขียนที…่ ………..………………………………………
วันที…่ ……………. เดือน………………………………พ.ศ……………………
เรียน คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว…………………….……………………………………ปัจจุบนั อายุ……….ปี สมาชิกเลขที…่ …………อายุสมาชิก…………ปี
สถานภาพ  โสด  สมรส  อืน่ ๆ.................... เป็ น  ข้าราชการ  พนักงาน สาย วิชาการ/สนับสนุน ระดับ..............  ลูกจ้าง
ตาแหน่ง………….....…....……….………… สังกัด/คณะ……………….…..........…..…..……….ประจา มจธ.  บางมด  บางขุนเทียน  ราชบุรี
 อืน่ ๆ.............................. ได้รบั เงินได้รายเดือน……….……..……บาท โทรศัพท์ทท่ี างาน…………………… โทรศัพท์มอื ถือ…………….….………….
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั เลขที…่ ………………. หมูท่ …่ี …… ตรอก/ซอย………………………………….. ถนน………………………………..…….…….………………
ตาบล/แขวง…………………..…….…….………….…….. อาเภอ/เขต…………………………………..………… จังหวัด…………………………….……………………
รหัสไปรษณีย…์ ………….………… โทรศัพท์บา้ น ……………..……………

ขอเสนอคาขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินกูส้ ามัญจากสหกรณ์ฯ จานวน………………………………… บาท (…………………………………………………………………)
โดยจะนาไปใช้เพือ่ การดังต่อไปนี้ ( ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด ถ้าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เพือ่ ความมุ่งหมายหลายอย่าง ก็แยก
จานวนเงิน และให้คาชี้แจงสาหรับแต่ละอย่าง )……………………………………………….………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….….……………………………………………………….………………………………
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอรวมเงินกูน้ ้ ีเข้ากับหนี้เดิมตามหนังสือกูเ้ งินกู…้ …………………ที…่ …………/………….วันที…่ …………………………และหนังสือ
กูเ้ งินกู…้ ………………ที…่ ……….../…………วันที…่ …………………………เป็ นหนี้รายเดียวกัน
ข้อ 3. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์ฯ รวม……………….หุน้ เป็ นเงิน……..……………... บาท และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยู่ใน
อัตรา…………………..…………… บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือกู…้ ……………ที…่ …………/….........วันที…่ ……………………..เพือ่ ……………………………………………………………………….
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
(2) หนังสือกู…้ ……………ที…่ …………/…….......วันที…่ ……………..………เพือ่ ….....……………………………………………………………….
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
(3) หนังสือกู…้ ……………ที…่ …………/…….…..วันที…่ ……………………..เพือ่ …….....…………………………………………………………….
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท

-2ข้อ 5. ข้าพเจ้ามีหนี้สนิ ภายนอกสหกรณ์ฯ อยู่ดงั รายการต่อไปนี้

รายที่

ชื่อและสานัก
ของเจ้าหนี้

วันเป็ น
หนี้ สิน

จานวนหนี้ สิน
ตัง้ แต่แรก
(บาท)

จานวน
ดอกเบี้ย
หลักประกันที่ ต้นเงิน
ร้อยละ
ให้ไว้
คงเหลือ
ต่อปี
(บาท)

จานวน
ดอกเบี้ย
ค้างชาระ
(บาท)

เป็ นหนี้ สิน
เพื่อการใด

หมายเหตุ

รวม
ข้อ 6. ในกรณีขอกูเ้ งินเพือ่ ชาระหนี้ดงั กล่าวในข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ส่งสาเนาหนังสืออันเป็ นหลักฐานแห่งหนี้ตามรายการนัน้ ๆ เท่าทีม่ อี ยู่ไว้ต่อ
สหกรณ์ฯ รวม……………….. ฉบับ คือ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..
และได้ส่งมาพร้อมคาขอกูเ้ งินนี้อกี รวม……………………ฉบับ คือ……………………………………………………….…………………………………………………
(สาเนาหนังสืออันเป็ นหลักฐานแห่งหนี้นนั้ ต้องเป็ นสาเนาทีเ่ จ้าหนี้ หรือผูบ้ งั คับบัญชีของผูข้ อกู ้ รับรองว่าเป็ นสาเนาอันถูกต้องแต่ถา้ หนี้สนิ นัน้ ไม่มี
หนังสือเป็ นหลักฐาน หรือมีอยู่แต่ไม่อาจคัดสาเนามาได้เพราะเหตุใด ก็ให้ช้ แี จงไว้ในหมายเหตุ)
ข้อ 7. ในกรณีขอกูเ้ งินเพือ่ ชาระหนี้สนิ ดังกล่าวในข้อ 5. ถ้าจานวนเงินทีข่ อกูน้ อ้ ยกว่าจานวนหนี้สนิ นัน้ การทีข่ ้าพเจ้าไม่ขอกูเ้ ต็มจานวน
หนี้สนิ ขอชี้แจงเหตุผลดังต่อไปนี้…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 8. นอกจากค่าหุน้ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
8.1 สมาชิกทีจ่ ะเข้าคา้ ประกัน
เลขสมาชิก
ลาดับที่
ชื่อ
สังกัด

8.2  หุน้ จานวน…………..…………..….หุน้ เป็ นเงิน…..……………………………..บาท
 สมุดคู่ฝากสหกรณ์ เลขที…่ ……………..………… เป็ นเงิน…………………………………..บาท
ข้อ 9. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล ้ว ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน งวดละ……………………………บาท (พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ……………………ต่อปี ) เป็ นจานวน……………………งวด ตัง้ แต่เดือนถัดจากเดือนทีส่ หกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 10. ในการรับเงินกู ้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนดไว้
ข้อ 11. (เฉพาะในกรณีทผ่ี ูก้ ูม้ คี ู่สมรส) ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รบั อนุญาตจากคู่สมรส ซึง่ พร้อมทีจ่ ะทาคาอนุญาตให้ไว้เป็ น
หลักฐานในท้ายหนังสือกูน้ ้ ี
(ลงชื่อ ) ……………………………………………… ผูข้ อกู ้
(......................................................)

ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
วันที…่ …………………………………………………
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาตามความรูเ้ ห็น และตามทีไ่ ด้สอบถามแล ้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู ้ ซึง่ ชี้แจงไว้ในคาขอกูน้ ้ ี เป็ นความจริงหรือไม่เป็ นความจริง…………………………………………….....…
(2) ในเวลานี้ผูข้ อกูจ้ ะขอลาออกหรือมีพฤติการณ์ซง่ึ อาจถูกออกจากราชการหรืองานประจาหรือไม่……………………………………………...……
(3) ข้อชี้แจงอืน่ ๆ ( ถ้ามี )………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
ลายมือชื่อ…………………………………………………… ตาแหน่ง……………………….............……………
(
(………....................……………................)
หมายเหตุ กรณีสมาชิกใช้เฉพาะทุนเรือนหุน้ และเงินฝากคา้ ประกัน สมาชิก(ผูก้ ู)้ สามารถเซ็นชื่อรับรองได้

-3( รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์กรอกเอง )

รายการเกีย่ วกับวงเงินกูข้ องผูข้ อกู ้
เงินได้
รายเดือน
( บาท )

หมายเหตุผูก้ ู ้

จากัด
วงเงินกู ้
( บาท )

จานวนเงินขอกู…้ ……………………………… บาท
ต้นเงินกูค้ งเหลือ
พิเศษ
สามัญ
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
( บาท )
( บาท )
( บาท )

รวม
( บาท )

วงเงินกู ้
คงเหลือ
( บาท )

( 1 ) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้หรือขาดส่งเงินงวดรายเดือนหรือไม่…………………………………..............……………..
( 2 ) ข้อชี้แจงอืน่ ๆ ( ถ้ามี )…………………………………………………………………………………………………………………………..

รายการเกีย่ วกับวงเงินของผูค้ ้าประกัน
จานวนต้นเงินกูท้ จ่ี ะต้องคา้ ประกัน………………………………………… บาท
ลาดับ

ชื่อผูค้ ้าประกัน

เงินได้

จากัดวงเงิน

รายเดือน
( บาท )

ค้าประกัน
( บาท )

การค้าประกันรายอืน่

ชื่อผูก้ ู ้

ต้นเงินที่ค้าประกัน
คงเหลือ ( บาท )

วงเงินค้าประกัน

คงเหลือ ( บาท )

หมายเหตุผูค้ ้า

( 1 ) เคยผิดนัดส่งเงินงวดชาระหนี้หรือขาดส่งเงินงวดสะสมรายเดือนหรือไม่……………………………………………………………
( 2 ) ข้อชี้แจงอืน่ ๆ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………เจ้าหน้าที่
…………/………………/…………
เสนอคณะกรรมการเงินกูเ้ พื่อพิจารณา
ลงชื่อ………………………………………กรรมการผูจ้ ดั การ
…………/…………/…………

บันทึกการวินิจฉัย
คณะกรรมการเงินกูใ้ นการประชุมครัง้ ที่ ………../……………..
วันที…่ ………………………………
มีมติ………………………………………………………………………………………………………..
…………..……………………………………เลขานุการเงินกู ้
…………./………………/……….....
………………………………………ประธานกรรมการเงินกู ้
…………./………………/…….…...
คณะกรรมการดาเนินการรับทราบในคราวประชุมครัง้ ที่ ……….../……………..
วันที…่ ………………………………
มีมติ………………………………………………………………………………………………………..
………..…..……………………………………เลขานุการคณะกรรมการดาเนินการ
…..………./………………/…..…......

