เลขที่รับ.........................................

สัญญาเงินกูสามัญ
เลขที่......................../...................
วันทีอ่ นุมัต.ิ ....................................

วันที่...............................................
เลขที่คําขอ.....................................

สหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
คําขอกูเงินกูสามัญ
ไมเกินรอยละ 95 ของทุนเรือนหุนและหรือเงินฝาก
เขียนที่.............................................................................
วันที่.................................................................................
เรียน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขา ราชการสรรพากร จํากัด

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................ อายุ..........ป สมาชิกเลขที่...............................
ตําแหนง...........................................................................สังกัด....................................................................................................................
บานเลขที่....................หมูที่..........ตรอก/ซอย........................................................ถนน...............................................................................
ตําบล/แขวง..........................................................อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด..................................................
โทรศัพทมือถือ.........................................โทรศัพทสาํ นักงาน/บาน...........................................เงินไดรายเดือน...................................บาท
ขอยื่นคําขอกูสามัญ ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด เพื่อพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจามีทุนเรือนหุน ณ วันที่ขอกูเงิน
และมีเงินฝาก ณ วันที่ขอกูเงิน

จํานวน.....................................................บาท
จํานวน.....................................................บาท

ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงินสามัญตามขอ 1 ในวงเงินไมเกินรอยละ 95 ของทุนเรือนหุนและหรือเงินฝาก
จํานวน................................................บาท (...............................................................................................................)
ขอ 3. วัตถุประสงคในการขอกูเงินเพื่อนําเงินไปใช.................................................................................................................
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ แจงขอความการอนุมัติเงินกูหรือขอความอื่นโดยวิธีสงผานโทรศัพทมือถือของขาพเจา
ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ แกไขตัวเลขหรือขอความในคําขอกูและหนังสือสัญญาเงินกูสามัญ เพื่อความถูกตองและ
เปนไปตามความมุงหมายแหงหนังสือสัญญาตามรายละเอียดที่เสนอมาพรอมนี้
ขอ 6. ขาพเจาไดทําสัญญากูเงินและหนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินใหไวตอสหกรณ ฯ ตามแบบที่สหกรณฯ กําหนด
พรอมคําขอกูนี้ดวยแลว
ข อ 7. ข า พเจ า ยิ น ยอมให ก องบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล กรมสรรพากร เป ด เผยหรื อ ให ข อ มู ล ของข า พเจ า แก ส หกรณ ฯ
เพื่อประโยชนในการพิจารณาเงินกู การบริหารและปองกันความเสี่ยง

ลายมือชื่อ....................................................................ผูขอกู
(..................................................................)

โปรดพลิก/
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินใหสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
โดยหนั งสือฉบั บนี้ ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).........................................................................สมาชิกสหกรณ ออมทรัพ ย
ขาราชการสรรพากร จํากัด เลขที่.........................................ยินยอมใหหนวยงานตนสังกัดหักเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน บําเหน็จ
บํานาญหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ ณ ที่จาย และสงใหสหกรณ ฯ เพื่ อชําระคาหุน หนี้เงินกู หนี้ในฐานะผูค้ําประกัน เงินฝาก
คาธรรมเนียมและอื่น ๆ ตามรายการที่สหกรณ ฯ เรียกเก็บใหแกสหกรณ ฯ เปนลําดับแรกตลอดไป หลังจากหั กภาษี เงินได ณ ที่ จาย
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) หรือเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจํา (กสจ.) แลวแตกรณี ทั้ งนี้โดยไมจํา
ตองบอกกลาวใหขาพเจาทราบลวงหนา จนกวาขาพเจาจะพนจากสมาชิกตามขอบังคับสหกรณฯ และในกรณีที่ขาพเจายายหนวยงาน
ขาพเจายิน ยอมใหหน วยจ ายเงิน เดื อนที่ ขาพเจาสั งกั ดใหม หักเงินเดื อนหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการที่ ขาพเจามีสิ ท ธิได รับ จาก
หน วยงานที่ ข าพเจา สังกั ด ใหม เพื่ อชํา ระหนี้ ต ามรายการที่ ส หกรณ ฯ เรีย กเก็ บ ให กับ สหกรณ ฯ และในกรณี ที่ ขาพเจ าลาออกหรื อ
เกษียณอายุราชการ ขาพเจายินยอมใหผูมีอํานาจของหนวยจายเงินเดือนหักเงินบําเหน็จ บํานาญ และหรือเงินไดอื่นใดจากทางราชการ
ที่ขาพเจามีสิทธิไดรับ เพื่อชําระหนี้ดังกลาวใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรกตลอดไปจนกวาจะชําระหนี้เสร็จสิ้น
คําขอกูและหนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นดวยความสมัครใจของขาพเจา ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการเพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชือ่ ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ.................................................................ผูขอกู
(.................................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(..........................................................)

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

สําหรับเจาหนาที่สหกรณ
รายละเอียดเกี่ยวกับผูขอกู
เรียน คณะกรรมการเงินกู
เงินไดรายเดือน........................บาท ทุนเรือนหุน...........................บาท สมาชิกรายนี้ มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ...........................บาท
เงินฝาก.......................................................................บาท
คิดเปนรอยละ.......................................ของเงินไดรายเดือน
จํากัดวงเงินกู..............................................................บาท
สมควรใหกูไดจํานวน..............................................บาท
ตนเงินกูสามัญคงเหลือ ............................................ บาท
ไมสมควรใหกูเนื่องจาก.................................................
ตนเงินกูสามัญทันใจคงเหลือ......................................บาท
ตนเงินกูฉุกเฉินคงเหลือ..............................................บาท
ตนเงินกูพิเศษคงเหลือ................................................บาท
วงเงินกูคงเหลือ..........................................................บาท
ลงชื่อ...........................................................เจาหนาที่สินเชือ่
(...........................................................)

ลงชื่อ............................................................ผูจัดการ
(...........................................................)

คณะกรรมการเงินกู
 อนุมัติใหกูไดจํานวน...................................................บาท
 ไมอนุมัติใหกูเนื่องจาก.......................................................
ลงชื่อ...................................................................
(.............................................................)
วันที่...................................................................

สหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
หนังสือสัญญาเงินกูส ามัญ
ไมเกินรอยละ 95 ของทุนเรือนหุนและหรือเงินฝาก
เลขที่สัญญา......................../...................วันที่.....................................................
เขียนที่.........................................................................
วันที่............................................................................
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................... อายุ..........ป สมาชิกเลขที่................................
ตําแหนง........................................................สังกัด.............................................................. โทรศัพทมือถือ.........................................
ขอทําสัญญากูเงินใหไวตอสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ จํานวน

บาท (

)

ขอ 2. วัตถุประสงคในการขอกูเงินเพื่อนําเงินไปใช..............................................................................................................
ขอ 3. ขาพเจาตกลงชําระเงินตนและดอกเบี้ยแกสหกรณฯ ทุกเดือน จํานวนงวดเดือนดังนี้
 จํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณฯ (ไมเกิน 200 งวด) โดยชําระงวดละ..............................บาท
 จํานวน.................งวด (กรณีระบุเกินงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณฯ ใหถือจํานวนงวดสูงสุดตามระเบียบสหกรณฯ)
โดยเริ่มชําระงวดแรกภายในหกสิบวัน นับจากวันที่เริ่มสัญญาเงินกูโดยวิธีผอนชําระและใชอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณฯ
ในกรณีที่สหกรณฯ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหปรับเพิ่มหรือลดไดโดยไมตองแจงใหขาพเจาทราบ
ขอ 4. ขาพเจาไดรับเงินกูตามจํานวนที่คณะกรรมการเงินกูอนุมัติและขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักหนี้เงินกูสามัญตามประกาศ
และดอกเบี้ยคางชําระที่ขาพเจาตองชําระตอสหกรณฯ และอื่น ๆ ตามบันทึกแนบทาย (ถามี) และขอไดโปรดสงเงินกูไปใหขาพเจา
โดยการ โอนเงินเขาบัญชีของขาพเจา ดังนี้
ออมทรัพยสหกรณฯ เลขที่.............................................................ชื่อบัญชี..................................................................................หรือ
ออมทรัพยธนาคารกรุงไทย เลขที่.......................................สาขา..............................ชื่อบัญชี…..…...............…....................……………..
คาธรรมเนียมการโอนใหหักจากเงินกูของขาพเจา ทั้งนี้ใหถอื วาขาพเจาไดรับเงินกูดังกลาวไปแลวครบถวนและยินยอมใหนําทุนเรือน
หุนมาหักชําระหนี้เมื่อสิ้นสุดสภาพสมาชิกและหรือเงินฝากหักกลบหนี้ไดทันทีเมื่อมีการผิดนัดชําระหนี้ และใหถือวาเอกสารหลักฐาน
การรับเงิน หรือโอนเงินเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
ขอ 5. ขาพเจายินยอมใหหนวยจายเงินเดือนของสวนราชการที่มีหนาที่จายเงินเดือนใหแกขาพเจาดําเนินการหักเงินเดือน
คาจางประจํา คาตอบแทน บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินไดอ่ืนใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการเพื่อชําระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู
คาธรรมเนียมตลอดจนภาระผูกพันและอื่น ๆ ตามรายการที่เรียกเก็บใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรกตลอดไปหลังจากหักภาษีเงินได ณ ที่จาย
เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ หรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ สําหรับลูกจางประจําแลวแตกรณี ตามหนังสือยินยอมที่ขาพเจาทําไว
กับสหกรณฯ โดยสัญญานี้มีผลผูกพันขาพเจาตลอดไปจนกวาขาพเจาและสหกรณฯ ทั้งสองฝายไดแกไขหรือยกเลิกสัญญานี้
ขอ 6. ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณฯ ที่เกี่ยวของกับการกูเงินและใหถือวาขอบังคับและระเบียบ
ดังกลาว รวมทั้งขอบังคับและระเบียบที่จะกําหนดขึน้ ใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หากขาพเจาปฏิบัติผิด
ขอบังคับหรือระเบียบใหถือวาขาพเจาผิดสัญญา
ลงชื่อ................................................................ผูกู
(...............................................................)

โปรดพลิก/

-2ขอ 7. กรณีขาพเจาผิดสัญญาเงินกู ใหสหกรณฯ มีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดทนั ทีและใหสหกรณฯ มีสิทธินําทุนเรือนหุน
และเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูตอ สหกรณฯ ทั้งหมด เงินปนผลหรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรบั จากสหกรณฯ นํามาชําระหนี้
ตามสัญญานี้จนครบถวน
ขอ 8. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ ขอ 18 วา ถาขาพเจาประสงคจะโอนหรือยายหรือลาออกจากราชการ
หรืองานประจําตามขอบังคับ ขอ 31(3) ขาพเจาจะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชําระหนีส้ นิ ซึ่งขาพเจา
มีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน (เวนแตยังคงเปนสมาชิกอยูตามขอบังคับ ขอ 43)
ในกรณีที่ขาพเจาขาดจากสมาชิกภาพของสหกรณฯ ไมวาดวยเหตุใด ๆ และยังมีหนีส้ ินหรือภาระผูกพันที่ตองชําระใหกับ
สหกรณฯ ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ หักผลประโยชนใดๆ ที่จะไดรับจากสหกรณฯ และยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสม
ขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจางพึงจายใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาว เพื่อชําระหนีส้ ินภาระผูกพัน
ดังกลาวรวมทั้งเงินตน ดอกเบี้ย คาใชจายตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการติดตามทวงถามใหชาํ ระหนี้หรือภาระผูกพันนัน้ จนครบถวน
ตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนไดโดยไมมีขอโตแยงหรือเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิน้
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญานีโ้ ดยตลอดแลวเพื่อเปนหลักฐานจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ..............................................................ผูกู
(................................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน

ลงชื่อ......................................................พยาน

(..........................................................)

(........................................................)

คํายินยอมของคูสมรส
เขียนที่........................................................................
วันที่...........................................................................
ขาพเจา นาย/นาง/น.ส........................................................เปนสามี/ภรรยาของ นาย/นาง/น.ส. ...........................................
ไดยินยอมให นาย/นาง/น.ส............................................................................กูเงินของสหกรณออมทรัพยขาราชการสรรพากร จํากัด
ตามหนังสือกูขางตนนี้
ลงชื่อ............................................................คูสมรส

ลงชื่อ.........................................................พยาน

(.............................................................)

(..........................................................)

สํ าหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
ลงชื่อ...........................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(.........................................................)

ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(.........................................................)
จ่ายเงินวันที่.......................................................

ลงชื่อ.......................................................ผูจ้ ดั การ
(........................................................)

