
 
ค ำขอและหนังสือกู้เงินโครงกำรพิเศษตำมมำตรกำรให้ควำมช่วยเหลือสมำชิก พ.ศ.2564 

 

                                                                   เขียนที ่        

        วันท่ี   เดือน    พ.ศ.   
 

ข้าพเจ้า นาย นาง นางสาว       สมาชิกเลขทะเบียนท่ี   

รหัสสังกัด  รับราชการหรือท างานประจ าต าแหน่ง         

สังกัดโรงเรียน       อ าเภอ     จ.ราชบุร ี

โทรศัพท์ท่ีท างาน     บ้าน    มือถือ     

ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างประจ าเดือนละ             บาท ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู”้ ได้ท าหนังสือกู้เงิน 

ไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครรูาชบุรี จ ากัด ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผู้ใหกู้”้ เพื่อเป็นหลักฐาน ต่อไปนี ้

  ข้อ 1. ผู้กู้ ขอกู้เงินโครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2564 จาก ผู้ให้กู้ เป็นเงินจ านวน  

    บาท (                     ) 

  ข้อ 2. ในการคิดจ านวนเงินกู้ตาม ข้อ 1. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯผู้ใหกู้้ ค านวณจากยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ที่ข้าพเจ้าได้รบั ในปี

ทีผ่่านมา ในจ านวนไม่เกินร้อยละ 60 ภายหลังจากหักภาระผูกพัน ที่ต้องช าระให้กับสหกรณฯ์ ได้แก ่ค่าประกันสินเชื่อ, ค่า สสอค., ค่า สส.ชสอ. 

หรือภาระผูกพันอ่ืนๆ(ถ้ามี) แล้ว 

  ข้อ 3. ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ช าระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ โดยไมต่้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ 

  ข้อ 4. ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบีย้ที่ผู้ให้กู้ก าหนด โดยยินยอมเสียดอกเบีย้เป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน โดยยินยอมให้

ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของผู้กู้หักเงินไดร้ายเดือนของผู้กู ้เพื่อส่งช าระหนีต้่อผู้ให้กู้ 

  ข้อ 5. หากกรณี มีหนังสือแจ้งอายดัปันผลและเฉลีย่คืน จากส านักงานบังคับคดี และส านักงานสรรพากร ภายหลังจากผู้กูไ้ดร้ับเงินกู้

โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือสมาชิก พ.ศ.2564 ไปแล้ว ท าให้สหกรณ์ฯ ไมส่ามารถหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เพื่อมาช าระ

หนี้ผู้กู้ได้ ผู้กูย้ินยอมและขอร้องผูบ้ังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผู่้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้หักเงินได้รายเดือนของผู้กู ้เพื่อส่งช าระหนี้ต่อผู้ให้กู้

จนกว่าจะช าระหนีค้รบถ้วน และ หากกรณีทีผู่้กู้มีเงินได้รายเดือนคงเหลือไม่ถึง ร้อยละ 30 ผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินช าระหนี้จากเงินกู้

ประเภทอื่น ในคราวถัดไป จนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน 

  ข้อ 6. ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ และระเบียบว่าด้วย เงินกู้โครงการพิเศษตามมาตรการให้ความช่วยเหลือ

สมาชิก พ.ศ.2564 ของผู้ให้กู้ ที่ได้ก าหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ รวมทั้ง หากมีการแก้ไขเพิม่เตมิในภายหน้าด้วย ซึ่งผู้ให้กูไ้ม่จ าเป็นต้องแจ้ง

ให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า และหากค าขอกู้ของผู้กู้ มีปัญหาให้วินิจฉัย ผู้กูย้ินยอมรับผลการพิจารณาของคณะกรรมการด าเนินการ และให้ถอืเป็นอัน

สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดใดทั้งสิน้ 

  ข้อ 7. ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือกู้เงินน้ีแล้ว จึงไดล้งลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานส าคญัต่อหน้าพยาน ณ วันท าหนังสือน้ี  

 

 ลงช่ือ     ผู้กู ้

      (     ) 

 

ค ำเตือน ผู้กู้ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำรที่ก ำหนดไว ้
ในแบบค ำขอกู้ ด้วยลำยมือตนเอง โดยถูกต้อง 
และครบถ้วน มิฉะนั้น สหกรณ์ฯจะไม่รับพิจำรณำ 

หนังสือกู้ที ่         /   
วันท่ี      /             /   



(รำยกำรต่อไปนี้เจ้ำหน้ำท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้กู้ 

จ ำนวนเงินกู ้     บำท 
1.  จ านวนเงินปันผล และเงินเฉลีย่คืนปีท่ีผ่านมา      บาท   มีภาระผูกพันท่ีต้องหักช าระ ดังนี ้
  1.1 ค่าประกันสินเช่ือ      บาท 
  1.2 ค่า สสอค.      บาท 
  1.3 ค่า สส.ชสอ.      บาท 
  1.4 อื่นๆ(ถ้ามี)      บาท 
  คงเหลือ      บำท 
2.  จ านวนเงินกู้ท่ีมีสิทธิได้รบั คิดร้อยละ 60 ของเงินปันผลและเฉลีย่คืนที่หักภาระตามข้อ 1 แล้ว 
  จ ำนวน       บำท 
3.  ผู้ขอกู้   เคย  ไมเ่คย    ผิดนัดการส่งงวดช าระหนี้ หรือ ขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน 
4.  ผู้ขอกู้   มี     ไมม่ี      ค าสั่งอายัดเงิน จากส านักงานบังคบัคดี หรือ ส านักงานสรรพากร 
ข้อช้ีแจงอื่นๆ              
เห็นควรให้กู้ได ้      บาท 
 
    ลงช่ือ     เจ้าหน้าท่ี 
          (     ) 
    วันท่ี       /            /  
 

อนุมัต ิ  ไม่อนุมัต ิ
 
    ลงช่ือ     ประธาน/รองประธาน/เลขานุการ/เหรญัญิก/ผูจ้ัดการ 
          (     ) 
   วันท่ี       /            /  
********************************************************************************************************************************* 
  ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว                           
ได้รับเงินกู้จ านวน     บาท (         ) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันท่ี  เดือน    พ.ศ.   
 
 
เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ                  ลงช่ือ     ผู้รับเงิน 
----         (     ) 
วันออกบัตร      /   /  
วันหมดอาย ุ      /   /  

จ่ำยเงินถูกต้องแล้ว 
 

ลงช่ือ     เจ้าหน้าท่ีผู้จา่ยเงิน 
      (     ) 
วันท่ี        /   /   

 


