สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี จํากัด
หนังสือกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษ
( สําหรับซื้อรถยนต์ )
บัญชีเงินกูท้ …่ี …………………………………
วันที…่ ……………………เดือน……………………………….พ.ศ. …..…………….
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….……ปัจจุบนั อายุ………..ปี สมาชิกเลขที…่ ….…..…อายุสมาชิก………ปี
เป็ น  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจํา ตําแหน่ง………………..………..……… สังกัด....……………….…………………………
คณะ/สํานัก………………………..……………………...ประจํา มจธ.  บางมด  บางขุนเทียน  ราชบุรี  อืน่ ๆ............................
โทรศัพท์ทท่ี าํ งาน …………….………..…………. โทรศัพท์ทม่ี อื ถือ …………….………..………….
ขอทําหนังสือกู เ้ งินกูพ้ เิ ศษไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี จํากัด เพื่อเป็ นหลักฐานการกูเ้ งินไว้
ดังต่อไปนี้
ขอทําหนังสือกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี จํากัด เพือ่ เป็ นหลักฐานการกู ้
เงินไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กูเ้ งิน จากสหกรณ์ เป็ นจํานวน…………………………. บาท (…………………………………………………………. )
และข้าพเจ้าได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวในวันทําหนังสือกูน้ ้ โี ดยถูกต้องแล ้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้เงินกูร้ ายนี้เฉพาะเพือ่ ความมุง่ หมาย…………………………………………………………………………….
ตามทีไ่ ด้เสนอไว้ในข้อ 1. แห่งคําขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษลงวันที…่ ……………………………
ข้อ 3. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ายังส่งคื น เงิน กู ร้ ายนี้ ไม่เสร็จ ข้าพเจ้ายิน ยอมและพร้อมที่จ ะอํานวยความสะดวกแก่ กรรมการ
ดําเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบจากสหกรณ์ เข้าตรวจสอบการใช้รถเป็ นประจํา และข้าพเจ้ายินดีช้ ีแจงความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่
ตรวจสอบให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมชําระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ ............................................. ต่อปี
ในกรณีทม่ี เี หตุจาํ เป็ นทีส่ หกรณ์ตอ้ งเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ า้ พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยได้
ตามทีเ่ ห็นสมควรเมือ่ ใดก็ได้ ทัง้ นี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอชําระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ ............................................ บาท (.............................................................................)
พร้อมด้วยดอกเบี้ย จํานวน.................................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายให้เป็ นไปตามจํานวนหนี้คงเหลือ
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ............................. บาท (...........................................................................)
จํานวน.................................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายให้เป็ นไปตามจํานวนหนี้คงเหลือ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่งวดประจําเดือน...............................................พ.ศ..................................เป็ นต้นไป

-2ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสหกรณ์หกั เงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ข้อ 6. เพือ่ ส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 8. ตราบใดทีข่ า้ พเจ้ายังส่งคืนเงินกูร้ ายนี้ไม่เสร็จ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนรถยนต์ซง่ึ ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูร้ ายนี้แก่
ผูอ้ น่ื เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการก่อน
ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 14 ก็ดี หรือในกรณีทข่ี า้ พเจ้าปฏิบตั ผิ ดิ
สัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี เงินกูร้ ายนี้เป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาทีต่ กลงไว้
ข้อ 10. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับ ข้อ 15 ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจําตาม
ข้อบังคับ ข้อ 31 (3) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้ซง่ึ ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามทีก่ ล่าวในวรรคต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินบําเหน็จ บํานาญ หรือ
เงินอืน่ ใดทีท่ างราชการจะต้องจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนี้พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยส่งชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
หนังสือกูน้ ้ ที าํ ไว้ ณ วันที…่ …….เดือน………………พ.ศ.………… และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
……………………………………………………………ผูก้ ู ้
( ……………………………………………………… )
………………………………………………………พยาน
( ……………………………………………………… )
………………………………………………ผูพ้ มิ พ์/เขียน
( ……………………………………………………… )

คํายินยอมของคูส่ มรส

(ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ูก้ ูม้ คี ู่สมรส)
ข้าพเจ้า……………………………………………………..………..เป็ นคู่สมรสของ………………………………………...……………………………
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือสัญญากูเ้ งินข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
…………………………………………………….คู่สมรสผู ให้
้ คาํ ยินยอม
(……………………………………………………)

………………………………………………………ผูก้ ูเ้ งิน
(…………………………………………………..…)

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี จํากัด
……………………………………………………
กรรมการและผูจ้ ดั การ
………..…/…………/……………

