ที่ ……………

หน่วยงาน................................................................
................................................................................
วันที่……….เดือน…………....พ.ศ…………….

เรื่ อง

ส่ งหลักฐานคาขอกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป

เรี ยน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1.
2.
3.
4.

คาขอกูแ้ ละสัญญากูเ้ งินสามัญทัว่ ไป โดยใช้ ทุนเรือนหุ้น หรือเงินฝากคา้ ประกัน (สามัญ 2)
สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผูก้ ู้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากของผูก้ ู้ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณี โอน)
สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุ ดของผูก้ ู้ ( เจ้าหน้าที่การเงินรับรองสาเนาถูกต้อง)

ด้วย (ชื่อหน่วยงาน).....................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอส่ งคาขอกูเ้ งินสามัญของนาย / นาง / นางสาว.....................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................อัตราเงินเดือน..........................บาท (...........................................................)
สังกัด.........................................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
เลขทะเบียนสมาชิก................................มีความประสงค์ขอกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป จากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
เป็ นเงินจานวน...............................บาท (.................................................................) โดยหน่วยงานขอมอบอานาจให้
นาย / นาง / นางสาว ........................................................................ตาแหน่ง.................................................................
เป็ นผูห้ กั เงินส่ งคืนให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด ให้ครบตามกาหนด
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

หน่วยงาน.......................................................
.......................................................................
…………….…………………………………
โทร..................................................................

เอกสารสาหรับการยื่นกู้พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ 1 ชุ ด
- สาเนาบัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ - สาเนาบัญชีเงินฝาก (กรณี โอน)
- สลิปเงินเดือนฉบับ ล่าสุ ด

สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จากัด
คาขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญทัว่ ไป
โดยใช้ ทุนเรือนหุ้น หรือ เงินฝาก คา้ ประกัน
(กรุ ณากรอกข้ อมูลด้วยลายมือตนเองห้ ามพิมพ์ )

สามัญ 2
เลขที่รับ……......……../....…...…...
วันที่……………………….........…

สัญญาเงินกู้เลขที…
่ ………/25……..….
เขียนที่ …............................................................
วันที่........................................................................

ข้อ 1. ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)……….………………………….………………อายุ………....ปี สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประมง จากัด เลขทะเบียนสมาชิก ...………………เป็ น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ตาแหน่ง…………….…………………………
สังกัดหน่วยงาน……………………………...โทรศัพท์…………………..อัตราเงินเดือน…………….บาท ส่ งค่าหุน้ เดือนละ.……..….…..บาท
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที…
่ ………….…..หมู่….…..ถนน………………………ตาบล/แขวง……..…………..………อาเภอ/เขต……………………
จังหวัด…………………รหัสไปรษณี ย.์ ...............โทรศัพท์มือถือ................................อัตราเงินเดือนเบิกจ่ายหน่วยงาน……........…………………
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญทัว่ ไป โดยใช้ ทุนเรื อนหุน้ หรื อ เงินฝาก ค้ าประกัน เป็ นเงินจานวน…………............………บาท
(………………………........................……..……..................................….) เพื่อนาไปใช้ในการ ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย ใช้จ่ายในครอบครัว
อื่นๆ ………………………………..............………........................................................................………………………………………..…….
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะชาระเงินคืนเป็ นงวดรายเดือนจานวน…….….งวด เริ่ มชาระงวดแรกตั้งแต่เดือน……………………………...
โดยวิธีผอ่ นชาระเงินต้นเท่ากันทุกเดือนงวดละไม่นอ้ ยกว่า…………..……บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ…………ต่อปี
ในกรณี สหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมประมง จากัด ปรับอัตราดอกเบีย้ ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ ปรับเพิม่ หรือลดอัตราดอกเบีย้ ได้ ตามประกาศอัตรา
ดอกเบีย้ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จากัด
อนึ่ง ในกรณี ที่สหกรณ์ฯ ได้พิจารณาลดจานวนเงินกูข้ องข้าพเจ้า เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบการกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ หรื อด้วยเหตุ
ประการใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินยอมและยอมให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อแก้ไขจานวนเงินกูไ้ ปตามที่สหกรณ์ฯอนุมตั ิให้กู้ รวมทั้งยินยอมให้แก้ไขรายละเอียด
ในการคืน ต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยได้ดว้ ยพร้อมทั้งลงนามเซ็นชื่อกากับรายการที่แก้ไขทั้งหมด
ข้อ 4. เมื่อสหกรณ์ฯ ได้จ่ายเงินให้ขา้ พเจ้าไม่วา่ จะจ่ายด้วยเช็ค หรื อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีที่ขา้ พเจ้าแจ้งต่อสหกรณ์ฯ ให้ถือว่าได้รับ
เงินกูจ้ านวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือน หักเงินรายได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชาระหนี้ สหกรณ์ฯ
โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ ยกเลิกคายินยอม จนกว่ าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งินในครั้งนี้แล้วและให้ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของ
สัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบตั ิผดิ ระเบียบ และข้อบังคับให้ถือว่าผิดสัญญาและเงินกูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระคืนทันที โดยไม่คานึงถึงระยะเวลาใน
สัญญากูเ้ งิน
ข้อ 7. ข้าพเจ้าขอใช้ค่าหุน้ ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ ขณะที่ทาสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ และที่จะมีต่อไปในวันข้างหน้าจานาไว้เป็ นหลักประกันการ
กูเ้ งินจนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้รับชาระหนี้ตามสัญญากูเ้ งินนี้จนครบถ้วน ถ้ าข้ าพเจ้ าผิดสั ญญา ยินยอมให้ สหกรณ์ ฯ เป็ นผู้มีสิทธิจัดการและถอน
เงินค่ าหุ้นเพือ่ มาชาระหนี้เงินกู้และดอกเบีย้ จนเสร็จสิ้นครบถ้ วน
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าออกจากราชการ หรื อสหกรณ์ฯไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินค่าหุน้ เงินฝาก เงินบาเหน็จ
บานาญ หรื อเงินได้อื่นใดที่ทางราชการ หรื อสหกรณ์ฯพึงจ่ายให้ขา้ พเจ้าส่ งให้สหกรณ์ฯเพื่อชาระหนี้
ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้ง
ให้สหกรณ์ฯ ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยูท่ ี่ตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ทุก
ประการ
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในรายละเอียดของสั ญญานี้ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน
ลงชื่อ……………………………………………….ผูก้ ู้
(……………………………………………..)

ลงชื่อ………………………………………………พยาน
(……………………………………………..)

2
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า นาย / นาง / น.ส. .............................................................................................................................
ผูก้ มู้ ีความเหมาะสมในการขอกูแ้ ละในขณะนี้ยงั รับราชการหรื อทางานประจาอยู่
ลงชื่อ………………………………………………
(……………………………………………..…)
ตาแหน่ง…………………………………..………
หมายเหตุ
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผูอ้ านวยการกอง , ผูอ้ านวยการสถาบัน , ประมงจังหวัด , ผูอ้ านวยการศูนย์ ,
หัวหน้าสถานีประมง ,หัวหน้าหน่วยงานประมงทุกแห่ง หรื อผูร้ ักษาราชการแทน

อนุมัติ
จานวนเงิน…………..…………………..บาท
(....................................................................................................................)
ลงชื่อ………………………………………..…..
(……………………………………..……)

ข้าพเจ้า………………………………………………………ได้รับเงินกูจ้ านวน………………………………บาท
(………………………………………………..) ตามหนังสื อสัญญากูเ้ งินนี้ถูกต้องแล้ว ณ วันที่…………………..………..
ลงชื่อ ………………………………………ผู้รับเงิน
(……………………………………..)

 มีหนี้

 ไม่ มีหนี้

อนุมตั ิวนั ที่………………………….ลาดับที่………………
จานวนเงินที่ก…
ู้ …………………………….…….…..บาท
หัก หนี้สามัญทัว่ ไป………………..…...…เลขที่ใบเสร็ จ………..
หนี้สามัญเพื่อการศึกษา.....………..…เลขที่ใบเสร็ จ…………
หนี้ฉุกเฉิน……………………..เลขที่ใบเสร็ จ……………...
หนี้ภาระค้ าประกัน………………..เลขที่ใบเสร็ จ…………..
คงเหลือ...……………………………………………...บาท
(…………………………………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………….เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ลงชื่อ…………………...………………..……...เจ้าหน้าที่การเงิน
ลงชื่อ………………………………….……….ผูจ้ ดั การ/เหรัญญิก

การรับเงินกู้สามัญ
รับเช็คด้วยตนเอง โอนเข้าบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
ชื่อบัญชี…………………………………………………..
บัญชีเลขที่……..…………………………………………
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน)
สาขา…..…………………………………………………
ชื่อบัญชี………………………………………………….
บัญชีเลขที่……………………………………………….
 ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา จากัด (มหาชน)
สาขา..………………………………………………...…
ชื่อบัญชี………………………………………………….
บัญชีเลขที่……………………………………………….

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมประมง จากัด
เขียนที่…………………………………………………….
วันที่………….เดือน………..……………พ.ศ…….…….
ข้าพเจ้า……………………………………….……….……………………...…อายุ………..….ปี ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่………………...
หมู่ที่………….ตรอก/ซอย……….……………………ถนน……….……………………….…………..ตาบล/แขวง….………………...……………....……..
อาเภอ/เขต………………………….จังหวัด……………….……………….รับราชการสังกัด………….………………………….……………………………..
ตาแหน่ง…………………………………………………………...…และเป็ นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด เลขทะเบียนสมาชิก…..…………
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงิน และนาส่ งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิ ก จึงมีหนังสื อยินยอมฉบับนี้ ไว้
กับ (ชื่อส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบนั และอนาคต)……………………..…………………………………………………………..ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อ เงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจาก
ทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้
ชาระค่าหุ้น หรื อเงินอื่น แล้วแต่กรณี ให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ น ข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อ เงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินของส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใด ที่ขา้ พเจ้าได้รับจากทางราชการตามข้อ 1
ตามจานวนที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์กรมประมง จากัด ได้แจ้งและส่ งเงินจานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดตามข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระหนี้ แก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ ไม่วา่
ทั้งหมด หรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ฯ หรื อพ้นภาระหนี้สินที่ขา้ พเจ้ามี ต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ น
หนังสื อจาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงาน ของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่
ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กร ปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ ้น หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้
หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนิ นการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ ท้ งั หมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่ งเก็บไว้ที่ (ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู)่
………………………………………………..……..…ฉบับที่สองและฉบับที่สาม ให้ส่งคืนสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประมง จากัด
ลงชื่อ…………………………………………ผูใ้ ห้คายินยอม
(………………………………………..)
ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(…………………………………………)

ลงชื่อ………………………………………….พยาน
(…………………………………………)

