สอ.รง.60-002
รับที่...........................วันที่...............................
เอกสารประกอบ
1. สําเนาบัตรประจําตัว (ไม่หมดอายุ)
2. สําเนาสลิปเงินเดือนฉบับปั จจุบนั
3. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงศรี ฯ

หนังสือกู้ที่...................../....................

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ

คําขอกู้แ ละหนังสือ สัญญากู้เ งิน เพื่อ เหตุฉ ุก เฉิน กระแสรายวัน
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด

วันที่

เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด
ข้ าพเจ้ า.......................................................................เลขทะเบียน............................ตําแหน่ง............................................
หน่วยงาน..................................................จังหวัด....................................โทรศัพท์มือถือ.............................เงินเดือน..................บาท
ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ก้ ”ู ได้ ทําหนังสือกู้เงินไว้ ให้ แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า “ผู้ให้ ก้ ”ู เพื่อเป็ นหลักฐาน
ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ผู้ก้ ู ขอกู้เงินจากผู้ให้ ก้ ู ในวงเงินจํานวน......................................บาท (..............................................................) โดยผู้ก้ ู
มี เงิ นค่าหุ้นเป็ นหลักประกัน (กู้ได้ 3 เท่าของเงินเดื อนไม่เกิ น 60,000 บาท แต่ไม่เกินร้ อยละ 90 ของทุนเรื อนหุ้น ถ้ ามี เศษไม่ถึงพันบาท
ให้ ปัดขึ ้นเป็ นจํานวนพันบาท) มีทนุ เรื อนหุ้น จํานวน ...................................บาท
ข้ อ 2 ผู้ก้ ขู อให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ู หักเงินกู้ฉกุ เฉินเก่า (ถ้ ามี) ที่ผ้ กู ้ คู ้ างชําระจากเงินกู้ตามข้ อ 1 ออกก่อน และนําเงินตามวงเงินกู้ที่เหลือรอไว้
เตรี ยมจ่ายเมื่อผู้ก้ ตู ้ องการ ณ ธนาคารกรุงศรี อยุธยา จํากัด (มหาชน)
ข้ อ 3 เมื่อผู้ก้ ตู ้ องการใช้ เงินกู้จํานวนเท่าใดก็ได้ แต่ไม่เกินวงเงินกู้ตามข้ อ 1 ก็จะทํารายการกู้ที่ต้ ู ATM ธนาคารกรุงศรี ฯ เพื่อโอนเงิน
จากบัญชีของผู้ให้ ก้ เู ข้ าบัญชีออมทรัพย์ของผู้ก้ เู ลขที่บญ
ั ชีที่
- - การโอนเงินกู้เข้ าบัญชีในวันใด
ย่อมเป็ นหลักฐานแสดงว่าผู้ก้ ไู ด้ รับเงินกู้จากผู้ให้ ก้ แู ล้ วในวันนัน้
ข้ อ 4 ผู้ก้ ูต กลงว่า จะส่งคื น ต้ น เงิน กู้เป็ นงวดรายเดื อ นเท่า กัน พร้ อมด้ วยดอกเบี ย้ ในระยะเวลาไม่เกิ น สิบ สองงวดติด ต่อ กัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ กู ้ ไู ด้ รับการอนุมตั ิเงินกู้แล้ ว ดังนี ้
4.1 ถ้ าผู้ก้ มู ีหนี ้จํานวนน้ อยกว่า 2,000 บาท ต้ องส่งชําระต้ นเงินทังหมดพร้
้
อมดอกเบี ้ยเพียงงวดเดียว ถ้ าผู้ก้ มู ีหนี ้จํานวน
2,000 บาทขึ ้นไป ต้ องส่งชําระต้ นเงินเดือนละไม่น้อยกว่า 2,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ย
4.2 ถ้ าผู้ก้ มู ีหนี ้จํานวนเกินกว่า 40,000 บาทขึ ้นไป ต้ องส่งชําระต้ นเงินเดือนละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท พร้ อมดอกเบี ้ย
ข้ อ 5 ผู้ก้ ูยินยอมและขอร้ องให้ ผ้ บู งั คับบัญชา หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินได้ รายเดือนหรื อเงินบําเหน็จบํานาญหรื อเงินอื่นใดของผู้ก้ ู
หักเงินงวดชําระหนี ้ของผู้ก้ ู ตามข้ อ 4 เพื่อส่งให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ู
ข้ อ 6 ผู้ก้ ทู ราบและเข้ าใจดี ขอยอมรับข้ อผูกพันและถือปฏิบตั ิตามข้ อบังคับ และระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์
ที่ได้ กําหนดขึน้ ทุกประการ รวมทัง้ หากมีการแก้ ไขเพิ่มเติมในภายหน้ าด้ วย ซึ่งผู้ให้ ก้ ูไม่จําเป็ นต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูก้ ูทราบล่วงหน้ า และผู้ก้ ูได้
ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญต่อหน้ าพยาน ณ วันที่ทําหนังสือนี ้
(ลงชื่อ)...................................................................ผู้ก้ ู
(...................................................................)
(ผู้ก้ )ู ใช้ บตั รประจําตัว.....................................................
(ลงชื่อ)..................................................................พยาน
เลขที่บตั ร.......................................................................
(..................................................................)
วันที่ออกบัตร.................................................................
(ลงชื่อ)..................................................................พยาน
บัตรหมดอายุ.................................................................
(..................................................................)

สําหรับ สหกรณ์
ได้ ตรวจสอบสิทธิแล้ ว ให้ ก้ เู งินได้ จํานวน.................................บาท

(ลงชื่อ)....................................................เจ้ าหน้ าที่สนิ เชื่อ

ได้ ผู้ขอกู้มีเงินเดือนพอหักชําระหนี ้

(ลงชื่อ).......................................................ผู้อนุมตั ิ/ผู้ให้ ก้ ู

ไม่ได้ เพราะ......................................................................

วันที่...........................................................

