กำรรับเงิน
สัญญาเลขที่...............................................

รับเงินสด
โอนเข้าบัญชีเลขที่....................
กำรค้ ำประกันเงินกู ้
เงินกดูบ้ ุคคล

คำขอกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินและหนังสือสัญญำเงินกู/้ สัญญำค้ำประกัน
บุคคล

สมุดเงินฝากออมทรัพย์/ออมทรัพย์พิเศษ
เลขที่........................................................
เรียน ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จากัด

เขียนที่......................................................
วันที่.............เดือน..............................พ.ศ..................

ข้าพเจ้า...................................................อายุ.................ปี ตาแหน่ ง...................................รหัสพนักงาน................................
สมาชิกเลขที่........................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน............................................สังกัด( )หน่ วย( )สาขา...............................
( )ส่วน ( )เขต............................................( )ฝ่ าย ( )ภาค...........................................( )สายงาน...........................................
( )กลุ่มงาน....................................................โทรศัพท์ที่ทางาน...........................................มือถือ......................................................
เงินเดือน/เงินบานาญ......................................บาท รายได้อื่น (ระบุอาชีพ)........................................เดือนละ............................บาท
ขอเสนอหนังสือสัญญาเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉินกับสหกรณ์ ดังนี้
ข้อ. 1 ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ฯ จานวน........................................บาท(...........................................................................)
โดยจะนาเงินไปใช้เพือ่ การ........................................................................................................................................................................
และขอเสนอผูค้ ้าประกัน ดังนี้ 1........................................................................... 2. .............................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้รบั เงินกู ้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ ืน ตามระเบียบว่าด้วยเงินกูส้ ามัญและเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน หมวด 5
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี้
ยินยอมให้ธนาคารออมสิน หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดเพือ่ ชาระหนี้ เงินงวด ข้อ 2.
ยินยอมให้ถือว่าในกรณีใด ๆ หากข้าพเจ้าพ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิกตามข้อบังคับข้อ 18 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์ฯ เป็ น
อันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้ นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ ยในทันที โดยมิพกั คานึ งถึง กาหนดเวลาที่ตกลงไว้
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าประสงค์จะลาออกจากธนาคารออมสิน ตามข้อบังคับ 33 (3) ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็ น ลาย
ลักษณ์อักษรและจัดการชาระหนี้ ซึ่งมีอยู่กบั สหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้ น ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ ให้เสร็จสิ้ นตามที่กล่าวมาแล้ว ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ธนาคารออมสิน หรือเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินเดือน เงินค่าจ้าง โบนั ส บาเหน็ จ บานาญ เงินทุนเลี้ ยงชีพ หรือเงินอื่นใด ที่เป็ นของ
ข้าพเจ้าหักไว้ส่งชาระหนี้ คงเหลือ พร้อมดอกเบี้ ยให้แก่สหกรณ์ฯ ได้
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอผ่อนชาระเงินกู ้ โดยจะชาระให้เสร็จสิ้ นภายใน 12 เดือน นับถัดจากเดือนที่ได้รบั เงินกูไ้ ป
ข้อ 5. กรณีที่ขา้ พเจ้าเข้ากองทุนสารองเลี้ ยงชีพ หากข้าพเจ้าลาออกจากธนาคารออมสินหรือพ้นสภาพจากการเป็ นพนักงาน
ธนาคารออมสิน ข้าพเจ้ายินยอมให้นาเงินกองทุนสารองเลี้ ยงชีพที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั ชาระหนี้ คืนพร้อมทั้งดอกเบี้ ยให้สหกรณ์ทนั ที
ลงชื่อ......................................................... ผูข้ อกู ้
(......................................................)
สมาชิกเลขที่............................................
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความโดยครบถ้วนเป็ นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ.......................................................... ผูก้ ู ้
(.......................................................)

1. เรี ยน ผู้จดั การ
ได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้ ว
ผู้ก้ ู
( ) ครบถ้ วน
( ) ไม่ครบถ้ วน ..................
ผู้ค ้าประกัน ( ) ครบถ้ วน
( ) ไม่ครบถ้ วน...................
เห็นควรให้ ก้ ไู ด้ เป็ นเงิน.......................บาท

2. ความเห็นฝ่ ายจัดการ
(
(
(

.......................................... จนท.สินเชื่อ
............./............./.............

3. ความเห็นกรรมการเงินกู้ฯ

) อนุมตั ิ..................................บาท
) ไม่อนุมตั ิ
) เสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
เป็ นเงิน................................บาท
............................................
ผช.ผู้จดั การ/รองผู้จดั การ/ผู้จดั การ
.............../.............../................

( ) อนุมตั ิ........................................บาท
( ) ไม่อนุมตั ิ
( ) เสนอคณะกรรมการอานวยการ
พิจารณาเป็ นเงิน.............................บาท
.................................กรรมการ
........../........../...........
4. มติคณะกรรมการอานวยการ ครัง้ ที่....../........
วันที่..............................................
( ) อนุมตั ิ...................................บาท
( ) ไม่อนุมตั ิ
..................................กรรมการ
.........../........../...........

คำยินยอมของผูก้ ู ้
ตามที่ขา้ พเจ้า............................................................ยืน่ คาขอกูฉ้ ุกเฉินเป็ นเงิน..................................บาท สหกรณ์ฯ ได้อนุ มตั ิเงินกู ้
ให้ขา้ พเจ้าเป็ นเงิน........................................................... บาท และข้าพเจ้าได้รบั เงินกูเ้ ป็ นเงิน.................................................บาท
(......................................................) ระยะเวลาส่งชาระคืน 12 งวด โดย ( ) เงินสด ( ) โอนเข้าบัญชีเลขที่....................................ไป
ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่.......................................................
ลงชื่อ........................................................... ผูก้ ู ้
(.......................................................)
............./............../...............
คำยินยอมของผูค้ ้ำประกันเงินกู ้
1. ข้าพเจ้า.................................................................(ผูค้ ้าประกันคนที่1) สมาชิกเลขที่...........................ยินยอมค้าประกัน
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินให้แก่..........................................................(ผูก้ )ู ้ เป็ นจานวนเงิ น................................................บาท
2. ข้าพเจ้า.................................................................(ผูค้ ้าประกันคนที่ 2) สมาชิกเลขที่..........................ยินยอมค้าประกัน
เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินให้แก่..........................................................(ผูก้ )ู ้ เป็ นจานวนเงิน................................................บาท
ในกรณีที่ผูข้ อกูผ้ ิดนั ด ไม่ชาระหนี้ เงินกูด้ งั กล่าวข้างต้นให้แก่สหกรณ์ฯ ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ ให้แก่
สหกรณ์ฯ แทนผูก้ ู ้ โดยข้าพเจ้ายอมสละสิทธิ์ขอ้ ต่อสูท้ ี่จะให้สหกรณ์ฯ ทาการเรียกร้องเอาจากผูข้ อกูก้ ่อนด้วย และในการ ค้าประกันนี้
ข้าพเจ้ายินยอมให้นาข้อ 2. แห่งคาขอและหนังสือสัญญาเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินมาบังคับใช้กบั ข้าพเจ้าด้วย
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความโดยครบถ้วนเป็ นที่เข้าใจแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ......................................................... ผูค้ ้าประกันคนที่ 1
(........................................................)
..........................................................
เจ้าหน้าที่สนิ เชื่อ
............/............./................
...........สัญญาเลขที่

ลงชื่อ.......................................................... ผูค้ ้าประกันคนที่ 2
(........................................................)
.........................................................
เจ้าหน้าที่การเงิน
............/............./................
...........สัญญาเลขที่

