่ …...……………….
สหกรณ์ ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จํากัด รับที…
วันที่………/……../………
คําขอกู้เงินและหนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
คําเตือน
ที่…………………./……………
โปรดกรอกข้ อความตามรายการที
ความตามรายการที่
เขียนที่…………………………………………..
กําหนดให้ ครบถ้ วนและถูกต้
กต้อง
วันที่ …………..เดือน …………………พ.ศ.…………..
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………….….………….ปัจจุบนั อายุ…..….ปี สมาชิกเลขที่………อายุสมาชิก……ปี
เป็ น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง…………………………สังกัด (ภาควิชา)……………………………
สํานัก/คณะ…………………………………….ประจํา มจธ./  บางขุนเทียน ได้รับเงินได้รายเดือน……………………บาท
โทรศัพท์ที่ทาํ งาน………………………………โทรศัพท์มือถือ………………………………
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่….…………ตรอก/ซอย……………………...…………ถนน…………..…..…..………………….
ตําบล/แขวง…………………………อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด………………………….โทรศัพท์………………
ขอเสนอคําขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นดังต่ อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ฯ จํานวน…….………..… บาท (…………………………...…………………) โดยจะ
นําเงินไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุฉุกเฉิ นที่ทาํ ให้จาํ เป็ นต้องขอกูเ้ งิน)…...……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม……………………..หุน้ เป็ นเงิน………….……………….. บาท และ
ข้าพเจ้าส่ งเงินสะสมรายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือนละ………..……… บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อกู…
้ ……………ที่……………/…..…..วันที่……………………เพื่อ………………...…………………..
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
(2) หนังสื อกู…
้ ……………ที่……………/…..…..วันที่………………………..เพื่อ…………..…………………….
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
(3) หนังสื อกู…
้ ……………ที่……………/…..…..วันที่………………………..เพื่อ………...………………………
ต้นเงินคงเหลือ…………………………………… บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่าๆ กันงวดละ ………….……..………………………… บาท
(………………………………………………………………..……) พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ………………………ต่อปี
จํานวน ……………………งวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายให้เป็ นไปตามจํานวนหนี้คงเหลือ ตั้งแต่เดือน……………………………………
เป็ นต้นไป
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
5.1 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ขอ้ 4. เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
5.2 ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า ในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับสหกรณ์ ฯ ข้อ 15 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์
เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว้

-25.3 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจําตามข้อบังคับข้อ 32 (3) จะแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจะจัดการชําระหนี้ซ่ ึ งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้ให้เสร็ จตามที่
กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทาง
ราชการหรื อหน่ วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ ายเงินดังกล่าวหักเงินชําระหนี้ พร้ อมด้วย
ดอกเบี้ยส่ งชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อนได้
…………………..……………..…………………ผูข้ อกู ้
…………………..……………………………..…พยาน
…………………..……………………………..…พยาน

วงเงินกู ้

(รายการต่ อไปนี้ เจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ กรอก)
(จํานวนเงินกู ้ ………………….บาท)
ต้นเงินกูเ้ พื่อเหตุ
ต้นเงินกูส้ ามัญ
ต้นเงินกูพ้ ิเศษ
จํากัดวงเงิน
ฉุ กเฉิ นคงเหลือ
คงเหลือ
คงเหลือ
กูฉ้ ุ กเฉิ น

เงินรายได้รายเดือน

1. ผูข้ อกู ้ เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือน………………………
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ………………………………………………………………………………………….....

เสนอคณะกรรมการ
เห็นควร  อนุมตั ิ

………………..……………….………………เจ้าหน้าที่
…………/…………../………….
 ไม่อนุมตั …
ิ ……...…….....

…………………….……………กรรมการและผูจ้ ดั การ
…………/…………../………….

 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั …
ิ ……….............….....

……………………………… ประธานเงินกู ้ / ผูม้ ีอาํ นาจอนุมตั ิ
.………../………../…………

ข้าพเจ้าผูก้ ู ้ มอบอํานาจให้…………………………………………………..ตําแหน่ง………………………………………
สังกัด…………………………………………เป็ นผูร้ ับเงินกูต้ ามหนังสื อกูน้ ้ ีแทนข้าพเจ้า
…...………………………………..ผูก้ ู ้
…………………………………….ผูร้ ับมอบอํานาจ
…….………………………………พยาน
ข้าพเจ้า………………………….……………ได้รับเงินกู ้ จํานวน………….……..บาท (…………….……….……….……) ไปถูกต้องแล้ว
…..……………….………………ผูร้ ับเงิน
.…..…../………../………
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
………..………………………………เจ้าหน้าที่การเงิน
.………/………../….……

