รับที่...............................................
วันที่.........../................./................
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หนังสือกู้ที่...................../.............................
วันที่............./......................../....................

หนังสือขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ. 2561
( สินเชื่อเอื้ออาทร )
เขียนที่………………………………………………………………………………….
วันที…่ …..……เดือน…………………..…………พ.ศ…….……...….
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้า…………………………..……………….......…….....……..อายุ..…….....ปี สมาชิกเลขทะเบี ยนที่ …………………………..........
รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง…………………...…..……………...…สังกัดโรงเรียนหรือหน่วยบริการ………….……….…..………….….…..
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น เล ข ที่ ………......….....…ห มู่ ที่ ..…..……. ห มู่ บ้ า น ........................................ต า บ ล ……………....……..….……
อาเภอ……...………..…………จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์.......................... เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้....................................
ได้รับเงินเดือน……………..…..……………….…..…..…บาท และเงินประจาตาแหน่งหรือวิทยฐานะ....................................................บาท
ขอเสนอคาขอและทาหนังสือสัญญากู้เงินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก พ.ศ. 2561 (สินเชื่อเอื้ออาทร) ดังต่อไปนี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกูแ้ ละได้กู้ยืมเงินสหกรณ์ เป็นจานวนเงิน……….………….………บาท(….…………………..……..…..………………………)
และตกลงให้ดอกเบี้ยแก่สหกรณ์ในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี หรือตามประกาศของสหกรณ์ นับตั้งแต่วันที่สหกรณ์ทาการโอนเงินให้
ตามข้อ 3. จนกว่าจะชาระหนี้กู้ยืมครบถ้วน
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับการอนุมัติเงินกู้ดังกล่ าวแล้วขอให้สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้แก่ข้าพเจ้า โดยทาการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก
ในนามข้าพเจ้าคือ บัญชีออมทรัพย์ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด เลขที่บัญชี........................................................
หรือ บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด เลขที่บัญชี.........................................................................................
ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งชาระคืน ดังนี้
4.1 ชาระดอกเบี้ยตามอัตรา ข้อ 2. เป็นรายเดือน ตั้งแต่งวดประจาเดือน..................................................
4.2 ส าหรับ เงิน กู้ ในส่ ว นต้ น เงิ น ทั้ ง หมดตกลงช าระเมื่ อ ได้ รับ เงิ น ปั น ผล ประจ าปี 2561 หลั ง หั กจากเงิน สงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปี (สสอค. และหรือสส.ชสอ.)แล้ว(ถ้ามี)
ส่วนเงินปันผลที่เหลือ(ถ้ามี) ขอให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ตามข้อ 3.
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันต้น ดังนี้
5.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ ทั้งนี้ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามสัญญานี้
โดยสิ้นเชิงแล้ว
5.2 ยอมรั บผู กพั นข้ อบั งคั บ ระเบี ยบ หลั กเกณฑ์ ของสหกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้ องแล้ ว และขอถื อว่ าเป็ นส่ วนหนึ่ งของสั ญญานี้
5.3 หากข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ ทราบและจัดการชาระหนี้
ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้ เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่ กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน
ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานที่สังกัด
หรือนายจ้ าง จะจ่ ายเงินให้ แก่ ข้าพเจ้ า ข้าพเจ้ ายิ นยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จ่ ายเงินดั งกล่ า ว หั กเงินช าระหนี้ พร้อมดอกเบี้ ยส่ งช าระหนี้
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งต่อสหกรณ์ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือทั นที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินการเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่ได้แจ้งให้สหกรณ์ไว้แต่แรกแล้ว
ข้อ 7. ในกรณีมีเหตุซึ่งทาให้ข้าพเจ้าไม่มีสทิ ธิได้รับเงินปันผลไม่ว่าด้วยประการใด ข้าพเจ้าตกลงส่งคืนชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นภายใน 6 งวด
นับตั้งแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปันผล
**ลงชื่อ...................................................................ผู้กู้ / ลงชื่อ................................................................. ประธานหน่วยบริการ/
(...........................................................................)ผู้ขอกู้ (.........................................................................) หัวหน้าหน่วยบริการ/
ผู้ประสานงานหน่วยบริการ (พยาน)
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( สาหรับเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ )
หมายเหตุ
1 ในรอบปี 2561 ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดชาระหนี้ รายเดือนหรือไม่
Oไม่เคย Oเคยครั้งสุดท้าย....................................
2. ในรอบปี 2560 ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดชาระหนี้ รายเดือนหรือไม่
Oไม่เคย O เคยเป็นจานวน....................... ครั้ง
3. ในรอบปี 2560 ผู้ขอกู้ ขาดส่งเงินค่าหุ้น รายเดือนหรือไม่
Oไม่เคย Oเคยครั้งสุดท้าย....................................
- ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฯพิจารณาแล้วเห็นควร อนุมัติ ไม่อนุมัติ
อื่นๆ....................................................................................

สาหรับเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
1. เงินปันผล ปี 2560

บาท

รวมเงินปันผล
2. ร้อยละ 80 ของเงินปันผล

บาท
บาท

3. สิทธิการกู้เงินปันผล
หัก สสอค.และหรือสส.ชสอ.
อื่น ๆ (ถ้ามี)
คงเหลือยอดเงินกู้

บาท
บาท ลงชื่อ………………………….……..……….….เจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสอบ
(............................................................)
บาท

- ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฯพิจารณาแล้วเห็นควร อนุมัติ ไม่อนุมัติ
บาท อื่นๆ....................................................................................

"วงเงินอนุมัติให้กู้ได้"
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………….………………………..….ผู้จัดการ/
(...........................................................)รองผู้จดั การทีไ่ ด้รับมอบหมาย

บันทึกการวินิจฉัย ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่.........../............/................
เห็นควร  ไม่อนุมัติ
 อนุมัติให้กู้ได้ในวงเงินไม่เกิน....................................................บาท
คณะกรรมการดาเนินการ (พิจารณา)
ในการประชุมครั้งที่........./.............. เมื่อวันที่........../............/.............
มีมติดังนี้  อนุมัติให้กู้
 ไม่อนุมัติให้กู้
ลงชื่อ……………….……………………..…………...ประธานกรรมการ /
(...................................................................)กรรมการผู้ได้รับมอบหมาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...................................................................................................................................
ได้รับเงินกู้ดังกล่าวแล้วเป็นเงินจานวน...................................บาท(...................................................................)
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ณ วันที่.......................................................................
ข้าพเจ้าผู้กู้ขอมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กระทาการแทนโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า(ผู้กู้)
 บัญชีออมทรัพย์ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด เลขที่บัญชี.................................................................
 บัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด เลขที่บัญชี...........................................................................
**ลงชื่อ...................................................................ผู้กู้ /
(...........................................................................)ผู้รับเงิน
จ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว................................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
(...........................................................................)

