สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากัด
(สอ.มก.)
หนังสือกูท้ ่ี ฉ…………………...

ชื่อผูร้ บั …………………..……..……........
วันที…
่ ………………….เวลา…….....…น.

คาขอและสัญญากู้เงิ นเพื่อเหตุฉุกเฉิ น

คาเตือน โปรดกรอกข้อความตามรายการ
ที่กาหนดในแบบค าขอกู้น้ี โดยถูกต้อ งและ
ครบถ้วน เพือ่ ความรวดเร็วและประโยชน์ของ
ท่านเอง

วันที…
่ ………………….............
 โอนเงินเข้าบัญชีผกู้ ู้
 สหกรณ์  รับเช็ค  ธนาคาร
สาขา…………………..……..……........
เลขทีบ่ ญ
ั ชี………………..……..……....

เขียนที…
่ ………………...........………………
วันที…
่ …………………………............………………………………
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)……………….………………….....……...อายุ.……..ปี ทะเบียนสมาชิกเลขที่…....……............
เป็ น  ข้า ราชการ  พนั ก งานเงิน งบประมาณ  พนั ก งานมหาวิท ยาลัย เงิน รายได้  พนั ก งานราชการ  ลูก จ้า ประจ า
สังกัด..................................................ตาแหน่ ง ……….....................................(ภาควิช า)…………...................……….กอง/
คณะ……..….........…...………………มหาวิท ยาลัย เกษตรศาสตร์ โทรศัพ ท์ ………............................ได้ร ับ อัต ราเงิน เดือ น/
ค่าจ้าง………...........….…………………..บาท และส่งเงินค่าหุน้ เดือนละ………….….........….บาท ขอกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจาก สอ.มก. จานวน................................บาท(......................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้  ใช้จ่ายส่วนตัว  การศึกษา  ใช้จ่ายในครอบครัว  อื่น ๆ ………………………..…………
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ นื พร้อมดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ...............ต่อปี ดังนี้
2.1 ภายในเดือน............................................จานวนต้นเงิน......................................บาท พร้อมดอกเบีย้
2.2 ภายในเดือน............................................จานวนต้นเงิน......................................บาท พร้อมดอกเบีย้
2.3 ภายในเดือน............................................จานวนต้นเงิน......................................บาท พร้อมดอกเบีย้
ในกรณี ที่ สอ.มก. ปรับอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ ายิ นยอมให้ สอ.มก. เพิ่ มหรือลดอัตราดอกเบี้ยได้ทนั ที โดย สอ.มก.
ไม่จาต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้ า
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของ สอ.มก. ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผู้บงั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รบั มอบหมายจาก สอ.มก.
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ใน ข้อ 2. เพื่อส่ง สอ.มก.
3.2 ข้าพเจ้าได้รบั ทราบข้อบังคับและระเบียบของ สอ.มก. ทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว และให้ถอื ว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
เมื่อได้รบั อนุมตั ใิ ห้กู้
3.3 ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้สนิ ให้เสร็จสิน้ ตามที่กล่าวไว้ตามข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้
เจ้าหน้ าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน เงินสะสมราชการ บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการพึงจะจ่ายให้ แก่ข้าพเจ้า โดยหักเงิน
ดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อ สอ.มก. ให้เสร็จสิน้ เสียก่อนได้
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอใช้ค่าหุน้ ใน สอ.มก. เพื่อเป็ นหลักประกันเงินกูท้ ไ่ี ด้รบั อนุมตั ิ
ข้อ 5. เมื่อ สอ.มก. ได้จ่ายเงินให้ข้าพเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเงินสด เช็ค หรือโดยวิธกี ารโอนเงินเข้าบั ญชีท่ขี ้าพเจ้าแจ้ง
ต่อ สอ.มก. เป็ นจานวนเงินเท่าทีค่ ณะกรรมการดาเนินการ สอ.มก. อนุ มตั ใิ ห้กไู้ ด้ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้รบั เงินกูจ้ านวนดังกล่าวไปครบถ้ วน
แล้ว และให้ถอื ว่าเอกสารการรับเงินเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
หนังสือคาขอและสัญญากูน้ ้ขี า้ พเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานด้วย
…………………………………………………..ผูก้ ู้
………………………….……………………..พยาน

ข้าพเจ้า....................................................ขอรับรองว่า ข้าพเจ้ายังโสดไม่เคยมีคสู่ มรสไม่วา่ จะชอบหรือมิชอบด้วยกฎหมาย
หากข้าพเจ้าให้ถอ้ ยคาเท็จ ให้ใช้ถอ้ ยคานี้ยนั ข้าพเจ้าในทางคดีอาญาได้
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผูข้ อกู้

คาอนุญาตของคู่สมรส
ข้าพเจ้าอนุญาตให้......................................................................
....................................................................กูเ้ งินจากสหกรณ์ได้
...................................................................................ผูอ้ นุญาต
(...............................................................................................)
........................................................................................พยาน

คายิ นยอมมอบฉันทะ
ข้าพเจ้าขอมอบอานาจให้........................................................
........................................................เป็ นผูร้ บั เงินแทนข้าพเจ้าได้
...............................................................................ผูม้ อบฉันทะ
...........................................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
........................................................................................พยาน

ข้าพเจ้าได้รบั เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินจานวน................................................บาท (...........................................................) ไปถูกต้องแล้ว
......…………………….............……………..ผูร้ บั เงิน
(ตามมติ กก.ครั้งที่ 15/2559 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559)

สาหรับเจ้าหน้ าที่
มีหนี้สนิ อยูต่ ่อสหกรณ์ ดังนี้
(1) หนังสือกูท้ .่ี ................/...........................งวดที.่ .................ต้นเงินคงเหลือ.....................................บาท
(2) หนังสือกูท
้ .่ี ................/...........................งวดที.่ .................ต้นเงินคงเหลือ.....................................บาท
(3) หนังสือกูท
้ .่ี .............../...........................งวดที.่ .................ต้นเงินคงเหลือ....................................บาท
ขณะนี้ผขู้ อกูม้ หี นุ้ ในสหกรณ์รวมเป็นเงินทัง้ สิน้ .....................................................................................บาท
…....…………………..เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
วันที.่ .................................

บันทึกการวิ นิจฉัย
เสนอ ผูจ้ ดั การ
ตรวจสอบแล้ว ถูกต้องตามระเบียบเงิ นกู้สหกรณ์ เห็นควรอนุมตั ิ ได้
......................................................หัวหน้าฝา่ ยสินเชื่อ/ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
................../................/.................

อนุมตั ิ
......................................................ผูจ้ ดั การ
................../................/.................

