สอ.รง.60-003
คําเตือ น
กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน (ใช้ หมึกสีเดียวกัน)

เลขที่รับ........................................................
วันที่..............................................................
หนังสือสัญญากู้ที่..........................................

แก้ ไขคําผิดโดยวิธีขีดฆ่า แล้ วลงลายมือชื่อกํากับ

คําขอกู้เ งิน สามัญ

 สมาชิกสามัญ  สมาชิกสมทบ

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด
วันที่
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด
ข้ าพเจ้ า...............................................................................................อายุ......................ปี (เกิดวันที่.........../........../..........)
ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์เลขที่........................เป็ น  ข้ าราชการ  ลูกจ้ างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานประกันสังคม
ปฏิบตั ิงานตําแหน่ง............................................ฝ่ าย/กลุม่ งาน...................................กอง/สนง./จังหวัด..............................................
ส่วนราชการกรม/สนง......................................................โทรศัพท์มือถือ.................................เงินได้ รายเดือน..............................บาท
ขอยื่นคําขอกู้เงินต่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จํากัด เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1 ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินสามัญของสหกรณ์ จํานวน...........................บาท (..............................................................................)
เพื่อนําไปใช้ ในการ  ซ่อมแซมบ้ าน  ใช้ จ่ายในครอบครัว  ซื ้อรถยนต์  เพื่อการศึกษา  อื่นๆ................................................
ข้ อ 2 ข้ าพเจ้ ามีหนี ้สินกับสถาบันการเงิน/ธนาคาร.........................จํานวนเงิน................บาท ผ่อนชําระเดือนละ................บาท
ข้ อ 3 ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะส่งคืนต้ นเงินกู้งวดละ........................................บาท เป็ นจํานวน........................งวด พร้ อมดอกเบี ้ย
้ เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้
ตามอัตราประกาศของสหกรณ์เป็ นงวดรายเดือน นับตังแต่
ข้ อ 4 ข้ าพเจ้ าขอเสนอผู้คํ ้าประกันตามคําขอกู้นี ้ ดังต่อไปนี ้
ที่

ชื่อ -สกุล (ผู้ค าํ ้ ประกัน )

อายุ
(ปี )

ทะเบีย นสมาชิก
สหกรณ์ เ ลขที่

สังกัด

เงิน ได้ ร ายเดือ น
(บาท)

1
2
3
4
5
6

ข้ อ 5 ข้ าพเจ้ ายินยอมทําประกันชีวิตวงเงินกู้ตงแต่
ั ้ สามแสนบาทขึ ้นไปและมอบให้ สหกรณ์เป็ นผู้รับผลประโยชน์เป็ นอันดับแรก
ข้ อ 6 ในการรับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าจะทําหนังสือสัญญากู้เงินสําหรับเงินกู้สามัญให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์กําหนด
ข้ อ 7 ข้ าพเจ้ าได้ รับอนุญาตจากคูส่ มรสแล้ ว (ถ้ ามี) ซึง่ พร้ อมที่จะทําคํายินยอมให้ ไว้ เป็ นหลักฐานในท้ ายหนังสือกู้นี ้ด้ วย
(ลงชื่อ)........................................................คูส่ มรส (ถ้ ามี)
(ลงชื่อ)..........................................................ผู้ขอกู้
(.........................................................)
(..........................................................)
เงื่อ นไข 1. ผู้ก้ ตู ้ องเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้ วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในรอบหกเดือนที่ผา่ นมาต้ องไม่เป็ นผู้ผิดนัดการชําระหนี ้สหกรณ์
2. ผู้ก้ ตู ้ องมีเงินค่าหุ้นอยูก่ บั สหกรณ์ในขณะที่ก้ เู งินสหกรณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์กําหนด
3. สมาชิกผู้ก้ ทู ี่เป็ นข้ าราชการต้ องเหลืออายุราชการไม่น้อยกว่า 1 ปี ลูกจ้ างประจําและสมาชิกสมทบต้ องเหลือไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. สมาชิกสามัญที่มีสทิ ธิคํ ้าประกันผู้ก้ ไู ด้ 6 คน สมาชิกสมทบคํ ้าประกันเฉพาะสมาชิกสมทบในสังกัดเดียวกันได้ 4 คน
5. กู้เงินโดยใช้ ผ้ คู ํ ้าประกันจะต้ องได้ รับความเห็นของผู้บงั คับบัญชา ตามแบบที่อยูด่ ้ านหลังหนังสือนี ้
6. เอกสารประกอบ (1) สลิปเงินเดือนของผู้ก้ /ู ผู้คํ ้าประกัน (2) สําเนา/บัตรประจําตัวประชาชนหรื อบัตรเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ(ไม่หมดอายุ)
ของผู้ก้ /ู ผู้คํ ้าประกัน/คูส่ มรส พร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง (3) สําเนาทะเบียนสมรส (4) สําเนาใบหย่า (5) สําเนาใบสําคัญ การเปลี่ยน
ชื่อ-ชื่อสกุล (6) สําเนาใบมรณบัตรคูส่ มรสผู้ก้ -ู ผู้คํ ้า (7) สัญญาจ้ างพนักงานราชการทังผู
้ ้ ก้ แู ละผู้คํ ้าประกัน (เฉพาะพนักงานราชการ)
(พลิกด้ านหลัง)
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ความเห็น ของผู้บ ังคับบัญชา
(ข้ าราชการระดับชํานาญการขึ ้นไปที่ผ้ กู ้ สู งั กัด)
ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาตามความรู้เห็น และเห็นสมควรให้ เงินกู้แก่ผ้ กู ้ นู ี ้
 ได้  ไม่ได้ เพราะ..............................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)...............................................................
(..............................................................)
ตําแหน่ง............................................................
(ส่วนนี ้ สําหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์)
1. รายการเกี่ยวกับวงเงิน กู้ข องผู้ข อกู้
ส่งเงิน
เงินได้
กู้ได้ ในวงเงิน
ค่าหุ้น
รายเดือน
(บาท)
(งวด)
(บาท)

จํานวนเงินกู้......................................................บาท
หนี ้เงินกู้คงเหลือ
มีเงินค่าหุ้น ซื ้อหุ้นเพิ่ม
ร้ อยละ 15
(บาท)
ฉุกเฉิน
เงินกู้คงเหลือรับ
หนี ้สามัญ หนี ้คํ ้าประกัน
หรื อร้ อยละ 25
(บาท)
(บาท)
จํานวน (บาท)
(บาท)

ผู้ก้ ู เคยผิดนัดการส่งชําระหนี ้สหกรณ์...............................................................................................................................................
ผู้คํ ้าประกันเคยผิดนัดการส่งชําระหนี ้สหกรณ์....................................................................................................................................
2. รายการเกี่ยวกับหลักประกัน อื่น
หลักประกันเงินกู้
เลขที่บญ
ั ชี
1. ทุนเรื อนหุ้น
2. เงินรับฝาก

วันที่ทําสัญญาคํ ้าประกัน

ั ้ ้น (บาท)
จํานวนเงินมีทงสิ

จํากัดวงเงินคํ ้าประกัน (บาท)

(ลงชื่อ).....................................................................เจ้ าหน้ าที่
(....................................................................)
วันที่...............................................

บัน ทึกคําวิน ิจฉัยคณะกรรมการเงิน กู้
ที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ครัง้ ที่.......................วันที่...............................มีมติอนุมตั ิให้ ก้ จู ํานวน..........................................บาท
ไม่อนุมตั ิเนื่องจาก.............................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................กรรมการผู้อนุมตั ิเงินกู้สามัญ
(.................................................................)

