รับที่……………….…./………………….
วันที่……………/……………./………….

หนังสือกูที่…………………../……………..
วันที่……………../………………/…………

คําขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาชีวิต
เขียนที่…………………………………………………...
วันที่… ……..เดือน….…………………พ.ศ……………………..
ขาพเจา…………………………………..…...สมาชิกเลขทะเบียนที่….………..อายุ……....ป อยูบานเลขที่……….
หมูที่…..…….ตําบล………………………อําเภอ………..…….…………จังหวัด………….…..……….โทร.ที่บาน……………..…..…
โทร.ที่ทํางาน…… ……………………โทร.มือถือ……………………. รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง………………………
สังกัดโรงเรียน / หนวยงาน…………………………………….อําเภอ………..………….จังหวัด………………………….... ไดรับเงินได
รายเดือน ๆ ละ…………………….บาท ขอเสนอคําขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาชีวิตดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาชีวิต จํานวน……………………บาท (……………………………)
เพื่อนําไปใช…………………………………………………………………………………………………………………………………
ตามรายละเอียดซึ่งไดแนบมาเพื่อประกอบการพิจารณาดวยแลว
ขอ 2. ขาพเจาขอเสนอหลักทรัพยค้ําประกันในการกูครั้งนี้ คือ
2.1 ที่ดินโฉนด / น.ส.3ก / น.ส.3 เลขที่……..……..เลม…………..หนา…….………เลขที่ดิน………….…
หนาสํารวจ…………..หมูที่……….…ตําบล……………….….อําเภอ…………….…….จังหวัด…………….จํานวนเนื้อที่…….……ไร
……….……งาน……………….ตารางวา
2.2 ที่ดินโฉนด / น.ส.3ก / น.ส.3 เลขที่……..……..เลม…………..หนา…….………เลขที่ดิน………….…
หนาสํารวจ…………..หมูที่……….…ตําบล……………….….อําเภอ…………….…….จังหวัด…………….จํานวนเนื้อที่…….……ไร
……….……งาน……………….ตารางวา
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาตกลงยินยอมผอนชําระหนี้เงินกูดังกลาวนี้ใหแกสหกรณออมทรัพยครูพังงา
จํากัด ตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ในเรื่องเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาชีวิตทุกประการ
โดยขาพเจาตกลงยินยอมผูกพันกับสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ดังนี้
3.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ที่ไดรับมอบหมายจาก
สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด หักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ณ ที่จายเพื่อสงชําระหนี้ใหกับสหกรณตามจํานวนที่สหกรณเรียกเก็บ
3.2 หากขาพเจาตองออกจากการเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ในกรณีใด ๆ ตามขอบังคับ
ขอ 45 เปนเหตุใหเงินกูจํานวนนี้ถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมดอกเบี้ย ขาพเจายินยอมชําระหนี้ทันที
3.3 ถาขาพเจาประสงคจะโอน หรือยาย หรือออกจากราชการหรืองานประจําโดยไมมีความผิดตาม
ขอบังคับสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ขอ 47 ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ทราบ และหากตอง
ชําระเงินกูนี้ใหกับสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ขาพเจาจะจัดการชําระหนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด ใหเสร็จสิ้น
เสียกอน หากขาพเจาไมจัดการใหเปนไปตามที่กลาวขางตน ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินไดรายเดือน
คาจาง เงินสะสม บําเหน็จบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดจากสวนราชการ หรือหนวยงานตนสังกัดโดยหัก ณ ที่จาย เมื่อขาพเจา
ไดลงชื่อรับเงินดังกลาวที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด เพื่อสงชําระหนี้ตอ สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด
ขอ 4. ในการกูครั้งนี้ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรับเงินกูพิเศษเพื่อการพัฒนาชีวิตใหไวตอสหกรณออมทรัพยครูพังงา
จํากัด ตามแบบที่สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด กําหนด
ขอ 5. ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับความยินยอมจากคูสมรสของขาพเจาแลว ซึ่งพรอมที่จะลงชื่อยินยอม
ไวเปนหลักฐานในหนังสือกู

ลงชื่อ………………………………………….ผูกู
(………………………………………....)

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นชอบของผูบังคับบัญชา
วันที่……………..เดือน………………………..พ.ศ…………
ขาพเจาไดตรวจสอบและพิจารณาแลว ผูกูมเี งินไดรายเดือน  เพียงพอ  ไมเพียงพอที่จะใหหัก ณ ที่จาย
 สมควรใหกู  ไมสมควรใหกู และรับทราบคํายินยอมของผูกูตาม ขอ 3
ลงชือ่ ……..……………………………………….ตําแหนง……………………………….
(………………………………………………..)
บันทึกสําหรับเจาหนาที่
- ทุนเรือนหุน
จํานวน………………….หุน
เปนเงิน………………………………….บาท
- เงินกูมีกําหนดเวลาชําระคืน
วงเงินกู………………..บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ……………….…..บาท
วงเงินกู.……………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ……………………บาท
- เงินกูเงินดวน
- เงินกูเพื่อการศึกษา
วงเงินกู.……………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ……………………บาท
- เงินกูเพื่อการเคหะสงเคราะห
วงเงินกู.……………….บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ……………………บาท
- เงินกูเพื่อการพัฒนาชีวิต
วงเงินกู………………..บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ……………………บาท
รวม
วงเงินกู…
 ……….……บาท
ปจจุบันมีหนี้คงเหลือ…………………บาท
1. การตรวจสอบคําขอกูและหลักฐานประกอบ
1.1 คําขอกู  กรอกขอความครบถวน  ลงนามผูกู  ลงนามผูค้ําประกัน  ผูบังคับบัญชารับรอง
1.2 หลักฐานประกอบคําขอกูของผูกู (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวทั้งของผูกูและคูสมรส,ใบหยา (ถามี)
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน)  ถูกตองครบถวน  ยังขาด………………………………………………………
1.3 หลักฐานของผูค้ําประกันทุกราย (สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวทั้งของผูค้ําประกันและคูสมรส, ใบหยา
(ถามี) หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน)  ถูกตองครบถวนทุกราย  ยังขาด………...………………………………
2. การตรวจสอบสิทธิ์การกูตามระเบียบและเงื่อนไขที่กําหนด
2.1 อายุการเปนสมาชิก………ป………เดือน
 กูไดตามที่ขอ  กูไดเพียง……………………บาท
2.2 เงินเดือนคงเหลือ ………% หรือ……………..บาท  กูไดตามที่ขอ  กูไดเพียง……………………บาท
2.3 จํานวนเงินกูรวมกันทุกสัญญา  กูไดตามที่ขอ  กูไมได
 กูไดเพียง………………….…บาท
2.4 การเปนผูเคยผิดนัดการชําระหนี้ (ทั้งในฐานะผูกูและผูค้ําประกัน) นับยอนหลังไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม ของปที่ผานมา
 มีสิทธิ์กู
 ไมมีสิทธิ์กู
2.5 ชําระหนี้ในสัญญาเดิมมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน  มีสิทธิ์กู
 ไมมีสิทธิ์กู
3. ความเห็นของเจาหนาที่  ใหกูไดตามที่ขอ  กูไดเพียง……………………………..บาท  ใหกูไมได
ความเห็นอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………….เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
(………………..…..……………….)
4. ความเห็นของผูชวยผูจัดการ/ผูจัดการ………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ…………………………………….ผูชวยผูจัดการ/ผูจัดการ
( .…………………………………...)
บันทึกผลการพิจารณา
คณะกรรมการดําเนินการในการประชุมครั้งที่…….. ../…………เมื่อวันที่………..เดือน……………………..พ.ศ…………..
ไดพิจารณา และมีมติดังนี้……………………………………………………………………………………………………….
ลงชื่อ……………………………………..เลขานุการ
(…………………………………….)
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