คำเตือน ผูก้ ตู้ อ้ งกรอกข้อความที่กาหนด
ด้วยลายมือตนเอง โดยถูกต้องครบถ้วน
มิฉะนั้นอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา

ตัวอย่าง
กรุณาเซ็นชื่อกากับ ตรงเครื่องหมาย

คำขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

x

เอกสำรประกอบ
1. สำเนำบัตรประจำตัวข้ำรำชกำร/บัตรประชำชน
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน
3. สำเนำสมุดคู่ฝำกด้ ำนหน้ ำมีหมำยเลขบัญชี
ธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน)
4. สลิปเงินเดือน เดือนสุ ดท้ำย

เขียนที่…………………………………………
วันที่……………………………………………

x

เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียน………..………………..
สังกัด/โรงเรี ยน…………………………………………………สพท.อบ.เขต ……….. ตาบล……………….........……………
อาเภอ……........................………จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์……………......………ได้รับเงินเดือน…………………บาท
ขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินจากสหกรณ์จานวน…………………บาท ( ….………………………………... )
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุที่จาเป็ นต้องกูเ้ งินครั้งนี้)…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ ฯ รวม ………………หุ้น เป็ นเงิน………………………………….....บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ ฯ ในฐานะผูก้ ู้ ดังนี้
(1) หนังสื อกูส้ ามัญ / เคหะที่ …………/……… กูว้ นั ที่……………….เงินต้นคงเหลือ…………………….บาท
(2) หนังสื อกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน………/……… กูว้ นั ที่……………….เงินต้นคงเหลือ…………………….บาท
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ นื ดังนี้
งวดที่ 1 ภายในวันสิ้นเดือน…………………………ต้นเงิน …………………………………….พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 2 ภายในวันสิ้นเดือน…………………………ต้นเงิน …………………………………….พร้อมดอกเบี้ย
งวดที่ 3 ภายในวันสิ้นเดือน…………………………ต้นเงิน …………………………………….พร้อมดอกเบี้ย

x

x

x

(ลงชื่อ) ............................................................ ผู้กู้
( ..............................................................)

อนุญำต
(ลงชื่อ) .......................................................................... ผูบ้ งั คับบัญชา
(...........................................................................)
ตาแหน่ง .......................................................................
วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ)............................................................. พยำน
( ..............................................................)
เลขทะเบียน ..................... ตาแหน่ง ................................
โรงเรี ยน ..................................อาเภอ .............................

รำยกำรต่ อไปนีเ้ จ้ ำหน้ ำที่สหกรณ์ กรอก

จำนวนเงินที่ขอกู้………………………………..บำท

เงินเดือน

จำกัดวงเงินกู้ฉุกเฉิน
เงินกู้สำมัญคงเหลือ
เงินกู้ฉุกเฉินคงเหลือ

1. ผูข้ อกู้ เคย/ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งค่าหุ้นรายเดือน
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ ตรวจสอบถูกต้องแล้ว ควรอนุมตั ิ / ไม่ควรอนุมตั ิ

จำกัดวงเงินกู้

(ลงชื่อ)………………………………เจ้าหน้าที่
………../……….. /……….
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หนังสื อสั ญญำกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 1. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
1.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ หักเงิน
ได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ตามคาขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน ข้อ 4 เพื่อส่งต่อสหกรณ์
1.2 ยินยอมให้ ถือว่ากรณี ใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับ สหกรณ์ ข้อที่ 17 เงิ นกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์ เป็ นอันถึ ง
กาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
1.3 ถ้าข้าพเจ้าจะขอลาออกหรื อย้ายราชการหรื องานประจา ตามข้อบังคับ 17(1) ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ทราบและจะจัดการชาระหนี้ซ่ ึงมีอยูใ่ ห้เสร็ จสิ้นก่อน
1.4 เงินเดือน ค่าจ้าง เงิน สะสม บาเหน็จบ านาญเลี้ ยงชี พ หรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ ทางราชการหรื อ
หน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อ
เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนหักเงินส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวให้
ข้าพเจ้าทราบ และข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะไม่คดั ค้านหรื อโต้แย้งหรื อฟ้ องร้องดาเนิ นคดี หรื ออ้างสิ ทธิ เรี ยกร้ องใดๆ เอากับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด และส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินแต่ประการใดทั้งสิ้น
ข้อ 2. การรับเงินกู้ โอนเข้าบัญชีธนาคาร................................................................. สาขา ..............................................
ชื่อบัญชี ............................................................เลขที่บญั ชี ....................................................................................

x

(ลงชื่อ) ……………………………………….. ผูก้ ู้
………./………………./………..

เห็นควรอนุมัติ
(ลงชื่อ)……………………………………. ผูจ้ ดั การ

อนุมัติ
(ลงชื่อ)……………………………………. ประธานกรรมการ
…………./…………/………….

จ่ ำยเงินถูกต้ องแล้ ว

 จ่ายเงินสด จานวน .................................................... บาท

x

ลงชื่อ .......................................................... ผูร้ ับเงิน
(.........................................................)
………../……………/……….

 โอนเข้าบัญชี
(ลงชื่อ)……………………………………เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
………../…………/…………

