-2รับที่...........................................
วันที่........../................/..............

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

หนังสื อขอกู้และสั ญญากู้เงินสามัญปันผล-เฉลีย่ คืน (สผ.) ประจาปี 2560
เขียนที่……………………………………………….…………………….
วันที่………เดือน…………………………พ.ศ……...….
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด
ข้ อ 1. ข้าพเจ้า…………………………..…………...…...……..อายุ..…....ปี สมาชิ กเลขทะเบี ยนที่ ……………..........รั บราชการหรื อ
ทางานประจาในตาแหน่ง…………………………..…….…………………...…สังกัดโรงเรี ยนหรื อหน่วยบริ การ………..……..…..……….…..
ที่ อ ยู่ปั จจุ บัน เลขที่ ………..….....…หมู่ ที่ …..…. ต าบล…………...…………อ าเภอ…….….………………จังหวัด ..............................
ได้รับเงินเดือน……………..…..……………..…..…บาท และเงินประจาตาแหน่งหรื อวิทยฐานะ....................................................บาท
โทรศัพท์ติดต่อได้....................................................................ขอเสนอคาขอและทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญปั นผล-เฉลี่ยคืน ดังต่อไปนี้
ข้ อ 2. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสหกรณ์ เป็ นจานวนเงิน……………………….……บาท (……………………………………….……………)
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี หรื อตามประกาศของสหกรณ์ โดยจะนาไปใช้เพื่อ.................................................................................
ข้ อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับการอนุมตั ิเงินกูด้ งั กล่าวแล้วขอให้สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ขา้ พเจ้า โดยทาการโอนเงินเข้าบัญชี เงินฝากในนาม
ข้าพเจ้าคือ  บัญชีออมทรัพย์ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด เลขที่บญั ชี..................................................................
หรื อ  บัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด เลขที่บญั ชี...........................................................................
ข้ อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งชาระคืน ดังนี้
4.1 ชาระดอกเบี้ยตามอัตรา ข้อ 2 เป็ นรายเดือน ตั้งแต่งวดประจาเดือน..................................................
4.2 สาหรับเงิ นกูใ้ นส่ วนต้นเงิ นทั้งหมดตกลงชาระเมื่อได้รับเงิ นปั นผล-เงิ นเฉลี่ยคืน ประจาปี 2560 หลังหักจากเงิ นสงเคราะห์
ล่วงหน้ารายปี (สสอค. และหรื อสส.ชสอ.)แล้ว(ถ้ามี)
ส่วนเงินปั นผล-เงินเฉลี่ยคืนที่เหลือ(ถ้ามี) ขอให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด ตามข้อ 3.
ข้ อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันต้น ดังนี้
5.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิ นได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หักเงิ นได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ขอ้ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ ทั้งนี้ความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
5.2 ยอมรั บ ผู ก พัน ข้อ บั งคั บ ระเบี ยบ หลัก เกณฑ์ ข องสหกรณ์ ที่ เกี่ ยวข้อ งแล้ ว และขอถื อ ว่ าเป็ นส่ ว นหนึ่ งของสั ญ ญานี้
5.3 หากข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้ ซ่ ึ ง มีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ นตามที่ กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม
บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข. เงิ นกองทุนสารองเลี้ยงชี พ หรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ ทางราชการหรื อหน่ วยงานที่ สังกัดหรื อนายจ้าง จะจ่ายเงิ น
ให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้ อ 6. ในกรณี มี เหตุ ซ่ ึ งท าให้ขา้ พเจ้าไม่ มีสิ ทธิ ได้รับเงิ นปั นผล-เฉลี่ ยคื นไม่ ว่าด้วยประการใด ข้าพเจ้าตกลงส่ งคื นช าระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ น
ภายใน 6 งวด นับตั้งแต่วนั ที่ที่ประชุมใหญ่มีมติจ่ายเงินปั นผล-เฉลี่ยคืน
**ลงชื่อ...................................................................ผูก้ ู้ /
(...................................................................)ผูข้ อกู้

ลงชื่อ................................................................. ประธานหน่วยบริ การ/
(..................................................................) หัวหน้าหน่วยบริ การ/
ผูป้ ระสานงานหน่วยบริ การ(พยาน)

-2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------( สาหรับเจ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ ฯ )
หมายเหตุ
สำหรับเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์
1. ในรอบปี 2560 ผูข้ อกู้ เคยผิดนัดชาระหนี้ รายเดือนหรื อไม่
1. เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ปี 2559
บาท
Oไม่เคย Oเคยครั้งสุดท้าย....................................
2. ร้อยละ90ของเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
บาท
2. ในรอบปี 2560 ผูข้ อกู้ ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
3. สิทธิการกู้เงินปันผลและเฉลีย่ คืน
บาท
Oไม่เคย Oเคยครั้งสุดท้าย....................................
หัก สสอค.และหรือสส.ชสอ.
บาท - ความเห็นของเจ้าหน้าที่ฯพิจารณาแล้วเห็นควร อนุมตั ิ ไม่อนุมตั ิ
อื่น ๆ (ถ้ามี)
คงเหลือยอดเงินกู้
บาท ลงชื่อ………………………….……….เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(..............................................................)
"วงเงินอนุมัติให้กู้ได้"
บาท
หมายเหตุ :
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

ลงชื่อ……………….………………….ผูจ้ ดั การ/รองผูจ้ ดั การ
(..............................................................)

บันทึกการวินิจฉัย ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ วันที่.........../............/................
เห็นควร  ไม่อนุมตั ิ
 อนุมตั ิให้กไู้ ด้ในวงเงินไม่เกิน....................................................บาท
คณะกรรมการดาเนินการ (พิจารณา)
ในการประชุมครั้งที่........./.............. เมื่อวันที่........../............/.............
มีมติดงั นี้  อนุมตั ใิ ห้ ก้ ู
 ไม่ อนุมตั ใิ ห้ ก้ ู
ลงชื่อ……………….……………………..ประธานกรรมการ /
(..............................................................) กรรมการผูไ้ ด้รับมอบหมาย
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ข้าพเจ้าผูก้ ขู้ อมอบอานาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯกระทาการแทนโดยโอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า(ผูก้ )ู้
 บัญชีออมทรัพย์ ATM สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด เลขที่บญั ชี.................................................................
 บัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จากัด เลขที่บญั ชี...........................................................................
ข้ า พ 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 เงิ น
จานวน...................................บาท(...................................................................) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ณ วันที่.............................................
**ลงชื่อ...................................................................ผูก้ ู้ /
(...................................................................)ผูร้ ับเงิน
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว................................................................... เจ้าหน้าที่การเงิน
(...................................................................)

