เอกสารประกอบคาขอกู้
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน/
สาเนาบัตรข้ าราชการผู้ก้ ,ู ผู้ค ้า
- สาเนาทะเบียนบ้ านผู้ก้ ,ู ผู้ค ้า
- สาเนาทะเบียนสมรส/หย่าผู้ก้ ,ู ผู้ค ้า
- สลิปเงินเดือนผู้ก้ ู

หนังสือกู้ที่…………………………….
วันที่……..………………..…………..
บัญชีเงินกู้…………………….………

คาขอกู้เงินสามัญตามโครงการสินเชื่อ
เพื่อแก้ ไขปั ญหาหนีส้ ิน

คาเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้ อความตามรายการที่กาหนดไว้
ในแบบคาขอกู้นี ้ ด้ วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้ องและ
ครบถ้ วน มิฉะนัน้ สหกรณ์ไม่รับพิจารณา

เขียนที…
่ ………...………………..…………………….
วันที่…………………..…………………………………

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครูแม่ ฮ่องสอน จากัด
ข้ าพเจ้ า………………………………….…………………………….….สมาชิกเลขทะเบียนที…
่ ……………………………..………
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง…………………………..…………….สังกัดหรื อโรงเรียน………………………….….………………
อาเภอ………………………….…………………จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ รับเงินได้ รายเดือน จานวน……..……….………….…..…....บาท
ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้ าน บ้ านเลขที่……….....….. หมูท่ ี่……….ตรอก/ซอย.................... ถนน……………….……..ตาบล/แขวง.....................
อาเภอ/เขต…………………….….จังหวัด…………………….………..รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์……..……...……....…….….
ที่อยูป่ ั จจุบนั
ใช้ ที่อยูเ่ ดียวกันกับตามทะเบียนบ้ าน
บ้ านเลขที่………….. หมูท่ ี่………ตรอก/ซอย.......... ถนน……………...…
ตาบล/แขวง……….……..….อาเภอ/เขต…………………จังหวัด……………………รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์……..……...……....
สถานภาพ
โสด
สมรส
หม้ าย
หย่า กรณีสมรส คูส่ มรสชื่อ.............................................................................
ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญ ดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงิน จานวน………………..………….บาท (…….………………………..…………….….….…………..)
โดยจะนาไปใช้ เพื่อการดังต่อไปนี ้ .……………………………………………………..……………………………………………………..…..
………………………………………………………………………………………..………………………………………………..…..............
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้ คือ
ลาดับ
สมาชิก
รับราชการ/ทางาน
เงินได้ รายเดือน
ข้ าพเจ้ าผูกพันตนทีจ่ ะเข้ า
ที่
ชื่อ - ชื่อสกุล
เลขทะเบียนที่
ประจาในตาแหน่ง
(บาท)
ค ้าประกันตามคาขอกู้ข้างต้ นนี ้
และสังกัด
จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ข้ อ 3. ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าจะขอส่งชาระหนี ้ ต่อสหกรณ์ ดังนี ้
( ) แบบคงต้ น ส่งคืนต้ นเงินเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ...................................... บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย จานวน ................งวด
และงวดสุดท้ าย ต้ นเงิน..................................... บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย
( ) แบบคงยอด ส่งคืนต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบี ้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ...............................บาท จานวน.......................งวด
และงวดสุดท้ าย ต้ นเงิน..................................... บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย

ข้ อ 4. ในการรับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าจะได้ ทาหนังสือสัญญากู้เงินให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนดและยินยอมให้ สหกรณ์นา
เงินกู้นี ้ไปชาระหนี ้สัญญาที่มีหนี ้คงเหลือตา่ กว่า
ข้ อ 5. (เฉพาะกรณีที่ผ้ ขู อกู้มีคสู่ มรส) ในการกู้เงินตามคาขอกู้นี ้ ข้ าพเจ้ าได้ รับการยินยอมจากคูส่ มรสซึง่ พร้ อมที่จะทาคายินยอมไว้
ให้ เป็ นหลักฐานในหนังสือสัญญากู้เงิน
ลงชื่อ………………….…………………....ผู้ขอกู้
(………………………………..………..)
บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่………………………………………………….
ข้ าพเจ้ าได้ พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้ สอบถามแล้ ว ขอให้ ความเห็นดังต่อไปนี ้
(1) ความมุง่ หมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ ซึง่ ชี ้แจงไว้ ในคาขอกู้นี ้ เป็ นความจริ งหรื อไม่
จริ ง
ไม่จริ ง
(2) ในเวลานี ้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ซงึ่ อาจถูกออกจากงานประจาหรือไม่
มี
ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้มีหนี ้สินภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมากหรื อไม่
ไม่มี
มีมาก
มีไม่มาก
(4) ขอรับรองว่าเป็ นลายมือชื่อของผู้ขอกู้และผู้ค ้าประกันจริ งหรื อไม่
จริ ง
ไม่จริ ง
(5) ผู้ขอกู้เงินมีรายได้ พอทีจ่ ะชาระหนี ้เงินกู้ตามที่ขอกู้หรื อไม่
มี
ไม่มี
ลงชื่อ…………………..………….……………..
(………………..…………………..……….)
ตาแหน่ง………………………………….………
บันทึกการวินิจฉัย
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)………………………………………….....
(……………………………………………..)
คณะกรรมการเครื อข่าย/ผู้แทนสมาชิกเครื อข่าย...............................................................
ข้ าพเจ้ า…………………………….…………..…………………………….ได้ รับเงินกู้ จานวน………….…................………..บาท
(…………………………………………………………..………...……)ไปเป็ นการถูกต้ องแล้ ว เมือ่ วันที่……………………………..………..
……………………………………….ผู้รับเงิน
จ่ายเงินเป็ นการถูกต้ องแล้ ว
………………………………………..เจ้ าหน้ าที่การเงิน
ณ วันที่……………..…………………………

