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

คาขอที่.....................................................................
วันที่............../....................../..................................

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป็นประโยชน์ในการ
พิจารณาให้เงินกู้แก่ท่าน ผู้กู้โปรดกรอกข้อความ
ตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบคาขอกู้โดยถูกต้อง
และครบถ้วน

คำขอกู้เงินสำมัญ
เขียนที่ สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากัด
โทร..........................................................................
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ...................

เรียน คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช จำกัด
(ตัวบรรจง)
ข้าพเจ้า..................................................................................................................................................อายุ.........................ปี
วัน เดือน ปี เกิด...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................................................
อยู่บ้านเลขที่.................................หมู่ที่..................ซอย.............................ถนน...............................ตาบล.............................................
อาเภอ...................................................................จังหวัด........................................................................................................................
ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญเพื่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากัด
โปรดพิจารณา ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ในเวลานี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้างประจา ( ) พนักงาน
ราชการ ( ) พนักงานมหาวิทยาลัย ( ) พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา ( ) อาจารย์ประจาสัญญาจ้าง ( ) ลูกจ้างชั่วคราว
( ) เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ( ) อื่นๆ............................................................สังกัด......................................................................................
โทรศัพท์........................................................ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อัตราเงินเดือน........................................................บาท (.....................................................................................................................)
สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) อื่นๆ ระบุ..................................................................................................................
ชื่อคู่สมรส....................................................................................สถานที่ทางาน.....................................................................................
ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ จานวน.............................................บาท (....................................................................
..........................................................) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินกู้ คือ
 ซื้อบ้าน/สร้างบ้าน
 ซ่อมแซม/ต่อเติมบ้าน
 เพื่อการศึกษา........................
 ลงทุนประกอบอาชีพ
 รักษาพยาบาล.......................
 ซื้อที่ดิน
 ยานพาหนะ...........................
 อื่น (ระบุ).............................
ข้อ 2. ปัจจุบันข้าพเจ้ามีภาระหนี้ต่อมหาวิทยาลัยในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี้
2.1 โครงการเคหะสงเคราะห์ ต้นเงินคงเหลือ..................(บาท) ชาระคืนงวดละ...................บาท
2.2 อื่น ๆ ระบุ.......................ต้นเงินคงเหลือ..................(บาท) ชาระคืนงวดละ..................บาท
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะส่งต้นเงินคืนเป็นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆละ.........................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้ จานวน..........................งวด
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆละ..............................บาท
จานวน..........................งวด
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ดังต่อไปนี้
 สมาชิก จานวน.................................. คน คือ

-2สมำชิกที่จะคำประกัน
ชื่อ-สกุล................................................................................อายุ..............ปี
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  อาจารย์ประจา
สัญญาจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  อื่นๆ..........................
สังกัดคณะ........................โทร...................เงินได้รายเดือน...................บาท
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน...........................หมู่ที่...................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด.............................
สถานภาพ  โสด  สมรส  ม่าย
ชื่อคู่สมรส.................................................................................(ตัวบรรจง)

ข้ า พเจ้ า ผู ก พั น ตนที่ จ ะค้ าประกั น เงิน กู้ ต าม
คาขอกู้ข้างต้นนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

ชื่อ-สกุล................................................................................อายุ..............ปี
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  อาจารย์ประจา
สัญญาจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  อื่นๆ..........................
สังกัดคณะ........................โทร...................เงินได้รายเดือน...................บาท
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน...........................หมู่ที่...................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด.............................
สถานภาพ  โสด  สมรส  ม่าย
ชื่อคู่สมรส.................................................................................(ตัวบรรจง)

ข้ า พเจ้ า ผู ก พั น ตนที่ จ ะค้ าประกั น เงิน กู้ ต าม
คาขอกู้ข้างต้นนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

ชื่อ-สกุล................................................................................อายุ..............ปี
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  อาจารย์ประจา
สัญญาจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  อื่นๆ..........................
สังกัดคณะ........................โทร...................เงินได้รายเดือน...................บาท
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน...........................หมู่ที่...................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด.............................
สถานภาพ  โสด  สมรส  ม่าย
ชื่อคูส่ มรส.................................................................................(ตัวบรรจง)

ข้ า พเจ้ า ผู ก พั น ตนที่ จ ะค้ าประกั น เงิน กู้ ต าม
คาขอกู้ข้างต้นนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

ชื่อ-สกุล................................................................................อายุ..............ปี
 ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ
 พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัยตามสัญญา  อาจารย์ประจา
สัญญาจ้าง  ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่สหกรณ์  อื่นๆ..........................
สังกัดคณะ........................โทร...................เงินได้รายเดือน...................บาท
อยู่บ้านเลขที่...................ถนน...........................หมู่ที่...................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด.............................
สถานภาพ  โสด  สมรส  ม่าย
ชื่อคูส่ มรส.................................................................................(ตัวบรรจง)

ข้ า พเจ้ า ผู ก พั น ตนที่ จ ะค้ าประกั น เงิน กู้ ต าม
คาขอกู้ข้างต้นนี้ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

ลงชื่อ.....................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่............................
สิทธิการค้าประกัน.................................

ลงชื่อ.....................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่............................
สิทธิการค้าประกัน.................................

ลงชื่อ.....................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่............................
สิทธิการค้าประกัน.................................

ลงชื่อ.....................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่............................
สิทธิการค้าประกัน.................................

-3ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
ลงชื่อ...................................................................ผู้ขอกู้
(....................................................................)

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาความรู้เห็น และตามที่สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้

(1) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึ่งอาจถูกออกจากงานประจาหรือไม่...........................................................................................................
(2) ข้อชี้แจ้งอืน่ ๆ ถ้ามี...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................................
(..........................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
...................../......................../......................

-4- คาชี้แจงเพิ่มเติม...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
- ความเห็นเจ้าหน้าที่  อนุมัติ  ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
(................................................................)
................../..................../......................

- คาชี้แจงเพิ่มเติม...................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
- ความเห็นผู้จดั การ  อนุมัติ  ไม่ควรอนุมัติ เนื่องจาก........................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ผูจ้ ัดการ
(................................................................)
................../..................../......................

กำรอนุมัติเงินกู้

 คณะกรรมการเงินกู้ ชุดที.่ ..................................ในการประชุมครั้งที่............................................................................................
เมื่อวันที่.........................................................มีมติอนุมัตเิ งินกู้ในวงเงิน..................................................................................บาท
(.................................................................................................)
โดยมี/ไม่มี เงื่อนไข.......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...............................................................ประธานกรรมการเงินกู้/เลขานุการกรรมการเงินกู้
(.............................................................)
................./................../......................

หลักเกณฑ์กำรให้เงินกู้สำมัญแก่สมำชิกสหกรณ์
ยื่นคาขอกู้เงินสามัญ โดยนาหลักฐานของผู้กู้และของผู้ค้าประกันเพื่อทาสัญญาค้าประกัน ............................
ส่งสัญญาเงินกู้สามัญภายในวันที่ ...............................................
รับเงินกู้สามัญในวันที่ ..................................................
สมาชิกที่ยังคงมีหนี้เงินกู้ แต่ประสงค์ขอกู้เงินอีกจะต้องผ่อนชาระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
และต้องจ่ายชาระหนี้ จานวนเงินรวมแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด
 สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญจะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักเงินกู้สหกรณ์แล้วไม่น้อยกว่า 15% ของเงินได้
 สมาชิกผู้กู้เงินสามัญต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษทุกคน
 สหกรณ์กาหนดจ่ายเงินกู้ให้สมาชิกหลังจากคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติ ภายใน 3 วันทาการ
เอกสำรประกอบคำขอกู้เงินสำมัญ (สำหรับผู้กู้)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ของคู่สมรส
 สลิปเงินเดือน
 สาเนาทะเบียนสมรส
 สาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีหย่า)
 หนังสือรับรองการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 สาเนาเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย)
 สาเนาเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์)
 สาเนาเลขที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (กรณีโอนเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์)
เอกสำรประกอบคำขอกู้เงินสำมัญ (สำหรับผู้คำประกัน)
 สาเนาทะเบียนบ้าน
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ
 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการ ของคู่สมรส
 สาเนาทะเบียนสมรส
 สาเนาใบสาคัญการหย่า (กรณีหย่า)
 หนังสือรับรองการเปลี่ยน ชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 การลงลายมือชื่อในคาขอกู้เงินสามัญ สัญญาค้าประกัน และรับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับให้ใช้ ปำกกำสี
นำเงิน เท่านั้น
 ข้อความในคาขอกู้เงินสามัญ และสัญญาค้าประกันหากเขียนผิด มีการแก้ไข ห้ามลบ ให้ขีดฆ่า
และ
เขียนข้อความใหม่ โดยลงนามกากับข้อความใหม่ด้วยลายมือชื่อของตนเอง
 ผู้ค้าประกันไม่สามารถลงนามเป็นพยานได้





