เอกสารประกอบ
- สาเนาสลิปเงินเดือน
- สาเนาสัญญาจ้าง
- โบรชัวร์/ใบเสนอราคา

รับที่……...……………….
วันที่………/……../………

สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จากัด
คาขอกู้เงินและหนังสื อกู้เงินโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านทีบ่ ้ าน (Work from Home)
ที่…………………./……………
เขียนที่…………………………………………..
วันที่ …………..เดือน ………………….พ.ศ…………..
เรี ยน คณะกรรมการเงินกูส้ หกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………….….………… ปั จจุบนั อายุ…..….ปี สมาชิกเลขที่………อายุสมาชิก……ปี
เป็ นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจา…………ตาแหน่ง…………………………ที่ทาการ……………………………
สังกัดกอง/คณะ…………………………….........ได้รับเงินได้รายเดือน……………………บาท โทรศัพท์ที่ทางาน………………
โทรศัพท์มือถือ………………………………
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่….…………ตรอก/ซอย……………………...…………ถนน…………..…..…..………………….
ตาบล/แขวง…………………………อาเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………

ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ และสนับสนุนการปฏิบัตงิ านที่บ้าน (Work from Home)
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ฯ จานวน…….………..… บาท (…………………………...…………………)
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม……………………..หุน้ เป็ นเงิน………….……………….. บาท และ
ข้าพเจ้าส่งเงินสะสมรายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือนละ………..……… บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
้ ……………ที่……………/…..…..วันที่……………………เพื่อ………………...…………………..
(1) หนังสื อกู…
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
้ ……………ที่……………/…..…..วันที่………………………..เพื่อ…………..…………………….
(2) หนังสื อกู…
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
้ ……………ที่……………/…..…..วันที่………………………..เพื่อ………...………………………
(3) หนังสื อกู…
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้เงิ นกูจ้ านวนนี้ พัฒนาคุณภาพชี วิตและสนับสนุ นการปฏิ บตั ิงานที่ บา้ น (Work from Home)
และจะส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ ............................................ บาท (.............................................................................)
พร้อมด้วยดอกเบี้ย จานวน.................................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายให้เป็ นไปตามจานวนหนี้คงเหลือ
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ............................. บาท (...........................................................................)
จานวน.................................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายให้เป็ นไปตามจานวนหนี้คงเหลือ

ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจำเดือน...............................................พ.ศ.................................เป็ นต้นไป
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
5.1 ข้าพเจ้าจะน าหลักฐานใบเสร็ จ รั บ เงิ น และใบก ากับ ภาษี ที่ ร ะบุ ชื่ อ ข้ าพเจ้ าเป็ นผู้ ซื้ อ มาแสดง แก่ ส หกรณ์ ฯ
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินจากสหกรณ์ ฯ ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าไม่สามารถนาหลักฐานใบกากับภาษีมาแสดงต่อสหกรณ์ฯได้
ข้าพเจ้ายินยอมทาตามบทลงโทษของสหกรณ์ฯ

-25.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ขอ้ 4. เพื่อส่งต่อสหกรณ์
5.3 ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า ในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ 15 วรรค 2 ให้เงินกูท้ ี่ ขอกูไ้ ปจาก
สหกรณ์ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
5.4 ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ า้ พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
5.5 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับข้อ 32 (3) จะแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจะจัดการชาระหนี้ซ่ ึ งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จตามที่
กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทาง
ราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชาระหนี้ พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นก่อนได้
…………………..……………..…………………ผูข้ อกู้
…………………..……………………………..…พยาน
…………………..……………………………..…พยาน
ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา (กรณีการผ่อนชาระเกินระยะของสัญญาจ้ างปัจจุบัน)
ข้าพเจ้า...................................................................ตาแหน่ง.............................................หน่วยงาน......................................
ขอรับรองว่า ตามความเห็นของข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.................................................................จะได้ต่อสัญญาจ้างในฉบับต่อไป
ลายมือชื่อ................................................................
(..............................................................)

ต้นเงินกูฉ้ ุกเฉิ นคงเหลือ

(รายการต่ อไปนี้ เจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ กรอก)
(จานวนเงินกู้ ………………….บาท)
ต้นเงินกูเ้ สามัญคงเหลือ
ต้นเงินกูพ้ ิเศษคงเหลือ

เงินรายได้รายเดือน

1. ผูข้ อกู้ เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน………………………
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ………………………………………………………………………………………….....
………………..……………….………………เจ้าหน้าที่
เสนอคณะกรรมการ
…………/…………../………….เห็นควร
 อนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ……………………..
 อนุมตั ิ  ไม่อนุมตั ิ……………………..
.……………………….…………กรรมการและผูจ้ ดั การ ………………………………ประธานเงินกู้ / ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ
.………../………../…………
.………../………../…………
ข้ำพเจ้ำ………………………….……………ได้รับเงินกู้ จำนวน………….……..บำท (……......…......……………) ไปถูกต้องแล้ว
…..……………….………………ผูร้ ับเงิน
.…..…../………../………
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ………..………………………………เจ้าหน้าที่การเงิน.………/………../….……

