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รับที่........................................... 
วันท่ี........../................/.............. 

หนังสือกู้ที่............/............... 
วันท่ี........./.............../............  

 

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญปันผล-เฉลีย่คืน (สผ.) ประจ าปี 2560 
เขียนท่ี……………………………………………….……………………. 

วนัท่ี………เดือน…………………………พ.ศ……...…. 
เรียน    คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่  จ ากดั 

     ข้อ 1. ข้าพเจ้า…………………………..…………...…...……..อายุ..…....ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……………..........รับราชการหรือ
ท างานประจ าในต าแหน่ง…………………………..…….…………………...…สังกดัโรงเรียนหรือหน่วยบริการ………..……..…..……….….. 
ท่ีอยู่ปัจจุบันเลขท่ี………..….....…หมู่ท่ี…..…. ต าบล…………...…………อ าเภอ…….….………………จังหวดั..............................
ไดรั้บเงินเดือน……………..…..……………..…..…บาท และเงินประจ าต าแหน่งหรือวทิยฐานะ....................................................บาท  
โทรศพัทติ์ดต่อได.้...................................................................ขอเสนอค าขอและท าหนงัสือสญัญากูเ้งินสามญัปันผล-เฉล่ียคืน ดงัต่อไปน้ี  

     ข้อ 2. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสหกรณ์ เป็นจ านวนเงิน……………………….……บาท (……………………………………….……………)  
ดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6.25 ต่อปีหรือตามประกาศของสหกรณ์  โดยจะน าไปใชเ้พื่อ................................................................................. 

     ข้อ 3. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บการอนุมติัเงินกูด้งักล่าวแลว้ขอให้สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ห้แก่ขา้พเจา้ โดยท าการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากในนาม
ขา้พเจา้คือ   บญัชีออมทรัพย ์ATM สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ากดั เลขท่ีบญัชี.................................................................. 
หรือ   บญัชีออมทรัพยส์หกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ากดั เลขท่ีบญัชี........................................................................... 

     ข้อ 4. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งช าระคืน ดงัน้ี 
          4.1 ช าระดอกเบ้ียตามอตัรา ขอ้ 2 เป็นรายเดือน ตั้งแต่งวดประจ าเดือน.................................................. 
          4.2 ส าหรับเงินกูใ้นส่วนตน้เงินทั้งหมดตกลงช าระเม่ือไดรั้บเงินปันผล-เงินเฉล่ียคืน ประจ าปี 2560 หลงัหักจากเงินสงเคราะห์
ล่วงหนา้รายปี (สสอค. และหรือสส.ชสอ.)แลว้(ถา้มี)   
           ส่วนเงินปันผล-เงินเฉล่ียคืนท่ีเหลือ(ถา้มี) ขอใหส้หกรณ์โอนเงินเขา้บญัชีออมทรัพยท่ี์มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ากดั ตามขอ้ 3. 

     ข้อ 5. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตน้ ดงัน้ี 
 5.1 ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินไดร้ายเดือนของ
ขา้พเจา้ตามจ านวนงวดช าระหน้ีขอ้ 2 เพ่ือส่งต่อสหกรณ์  ทั้งน้ีความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไป จนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามสญัญาน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 
 5.2 ยอมรับผูกพันข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสหกรณ์  ท่ี เก่ียวข้องแล้ว และขอถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี                          
 5.3 หากขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบและจดัการช าระหน้ีซ่ึง มีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เม่ือขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินสะสม 
บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใด ในหลกัฐานท่ีทางราชการหรือหน่วยงานท่ีสังกดัหรือนายจา้ง จะจ่ายเงิน
ใหแ้ก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าว หกัเงินช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ียส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้

     ข้อ 6. ในกรณีมีเหตุซ่ึงท าให้ขา้พเจ้าไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล-เฉล่ียคืนไม่ว่าด้วยประการใด ขา้พเจ้าตกลงส่งคืนช าระหน้ีให้เสร็จส้ิน               
ภายใน 6 งวด นบัตั้งแต่วนัท่ีท่ีประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปันผล-เฉล่ียคืน 

 
**ลงช่ือ...................................................................ผูกู้ ้/                  ลงช่ือ................................................................. ประธานหน่วยบริการ/  
       (...................................................................)ผูข้อกู ้                   (..................................................................) หวัหนา้หน่วยบริการ/         
             ผูป้ระสานงานหน่วยบริการ(พยาน) 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ( ส าหรับเจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ ) 

หมายเหตุ  
1. ในรอบปี 2560 ผูข้อกู ้เคยผิดนดัช าระหน้ี รายเดือนหรือไม่    
     Oไม่เคย     Oเคยคร้ังสุดทา้ย.................................... 
2. ในรอบปี 2560 ผูข้อกู ้ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่    
     Oไม่เคย     Oเคยคร้ังสุดทา้ย.................................... 
- ความเห็นของเจา้หนา้ท่ีฯพจิารณาแลว้เห็นควร อนุมติั ไม่อนุมติั 
 

ลงช่ือ………………………….……….เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ  
 (..............................................................)   
 
ลงช่ือ……………….………………….ผูจ้ดัการ/รองผูจ้ดัการ
(..............................................................)  
 
 

บันทกึการวนิิจฉัย    ในการประชุมคณะกรรมการเงนิกู้ วนัท่ี.........../............/................  
เห็นควร  ไม่อนุมติั 
          อนุมติัใหกู้ไ้ดใ้นวงเงินไม่เกิน....................................................บาท 

 

คณะกรรมการด าเนนิการ (พิจารณา) 
ในการประชุมคร้ังท่ี........./.............. เม่ือวนัท่ี........../............/.............    
มมีตดิงันี ้   อนุมตัใิห้กู้           ไม่อนุมตัใิห้กู้  
  
ลงช่ือ……………….……………………..ประธานกรรมการ /                     
   (..............................................................) กรรมการผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ขา้พเจา้ผูกู้ข้อมอบอ านาจใหเ้จา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯกระท าการแทนโดยโอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้(ผูกู้)้ 
 บญัชีออมทรัพย ์ATM สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ากดั เลขท่ีบญัชี................................................................. 
 บญัชีออมทรัพย ์สหกรณ์ออมทรัพยค์รูเชียงใหม่ จ ากดั เลขท่ีบญัชี........................................................................... 
 ข้ าพ เจ้ า น าย/น าง /น างส าว ................ ............................................................. ไ ด้ รั บ เงิ น กู้ ดั ง ก ล่ าว แ ล้ ว เป็ น เ งิ น                                            
จ านวน...................................บาท(...................................................................) ถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ณ วนัท่ี............................................. 

 

**ลงช่ือ...................................................................ผูกู้ ้/ 
                    (...................................................................)ผูรั้บเงิน 
 
   จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้................................................................... เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

(...................................................................) 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ 

1. เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2559   บาท 

2. ร้อยละ90ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน   บาท 

3. สิทธิการกู้เงินปันผลและเฉลีย่คนื   บาท 

    หัก สสอค.และหรือสส.ชสอ.   บาท 

    อื่น ๆ (ถ้ามี)    

คงเหลือยอดเงินกู้   บาท 

  "วงเงินอนุมัติให้กู้ได้"   บาท 

หมายเหต ุ:  
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

 


