สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี จากัด
หนังสือกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษ
บัญชีเงินกูท้ ่…
ี ………………………..
วันที…
่ ……………เดือน……………………….พ.ศ. …..…...
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………….…….…….……ปัจจุบนั อายุ………..ปี สมาชิกเลขที่…….…..…อายุสมาชิก………ปี
เป็ น  ข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง………………..………..……… สังกัด....……………….…………………………
คณะ/สานัก………………………..……………………...ประจา มจธ.  บางมด  บางขุนเทียน  ราชบุรี  อื่นๆ............................
โทรศัพท์ท่ที างาน …………….………..…………. โทรศัพท์ท่มี อื ถือ …………….………..………….
ขอทาหนังสือกูเ้ งินกูพ้ ิเศษไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ ธนบุรี จากัด เพื่อเป็ นหลักฐานการกูเ้ งินไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู ้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน……………………. บาท (…………………………………………. )
และข้าพเจ้าได้รบั เงินจานวนดังกล่าวในวันทาหนังสือกูน้ ้ โี ดยถูกต้องแล ้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะใช้เงินกูร้ ายนี้เฉพาะเพื่อความมุง่ หมาย……………………………………………………….
ตามที่ได้เสนอไว้ในข้อ 1. แห่งคาขอกูเ้ งินกูพ้ เิ ศษลงวันที่…..……………………………
ข้อ 3. ตราบใดที่ข า้ พเจ้ายังส่ งคื นเงิน กู ร้ ายนี้ไม่ เสร็จ ข้าพเจ้ายินยอมและพร้อมที่จะอานวยความสะดวกแก่กรรมการ
ดาเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได้รบั มอบจากสหกรณ์ เข้าตรวจสอบการก่อสร้าง ต่อเติม หรือปรับปรุง หรือทรัพย์สนิ ที่ใช้เงินกูร้ ายนี้ และ
ข้าพเจ้าจะชี้แจงข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่ตรวจสอบให้ทราบตามความประสงค์
ข้อ 4. หากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระส าคัญ ซึ่งรู ป แบบหรื อรายการก่ อสร้า ง หรือ ต่ อเติ ม หรื อปรับ ปรุ งอาคารที่
คณะกรรมการดาเนินการได้ให้ความเห็นชอบไว้แล ้วนัน้ ข้าพเจ้าจะเสนอรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบของบุคคลผู ้ได้รบั มอบหมายจาก
คณะกรรมการดาเนินการเพื่อการนี้ก่อน
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมชาระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ ............................................. ต่อปี
ในกรณีท่มี เี หตุจาเป็ นที่สหกรณ์ตอ้ งเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ า้ พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยได้
ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทัง้ นี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ ............................................ บาท (.............................................................................)
พร้อมด้วยดอกเบี้ย จานวน.................................งวด เวน้ แต่งวดสุดท้ายให้เป็ นไปตามจานวนหนี้คงเหลือ
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ............................. บาท (...........................................................................)
จานวน.................................งวด เวน้ แต่งวดสุดท้ายให้เป็ นไปตามจานวนหนี้คงเหลือ
ทัง้ นี้ ตัง้ แต่งวดประจาเดือน...............................................พ.ศ.................................เป็ นต้นไป

-2ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์หกั เงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ ข้อ 6. เพื่อส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 8. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ายังส่งคืนเงินกูร้ ายนี้ไม่เสร็จ ข้าพเจ้าจะไม่ให้เช่าหรือโอนอาคารหรื อที่ดินซึ่งใช้เงินกูร้ ายนี้แก่ผูอ้ ่นื ไม่
ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมด เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากคณะกรรมการดาเนินการก่อน
ข้อ 9. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถอื ว่า ในกรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 15 ก็ดี หรือในกรณีท่ขี า้ พเจ้าปฏิบตั ผิ ิด
สัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี เงินกูร้ ายนี้เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
ข้อ 10. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับ ข้อ 16. ว่า ถ ้าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจาตาม
ข้อบังคับ ข้อ 32 (3) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ซ่งึ ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินบาเหน็จ บานาญ หรือ
เงินอื่นใดที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระหนี้พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
หนังสือกูน้ ้ ีทาไว้ ณ วันที่………..เดือน……………….พ.ศ. ….……… และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อ
หน้าพยาน
………………………………………….ผูก้ ู ้
( ……………………………………. )
….…………………………………….พยาน
( ……………………………………. )
………………………………….ผูพ้ มิ พ์/เขียน
( …….……….……………..………. )

คำยินยอมของคูส่ มรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ู ก้ ูม้ คี ู่สมรส)
ข้าพเจ้า……………………………………………………..………..เป็ นคู่สมรสของ………………………………………...……………………………
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือสัญญากูเ้ งินข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
…………………………………………………….คู่สมรสผู ้ให้คายินยอม
(……………………………………………………)

………………………………………………………ผูก้ เู ้ งิน
(…………………………………………………..…)

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

