สัญญาเงินกู้ เลขที่ ……..…/……….…..
วันที่ ………………………………….

คาเตือน
ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความด้วยลายมือ
ของตนเองให้ครบถ้วนและถูกต้อง
มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา

คาขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินเพือการศึ
่
กษา พ.ศ. 2556
เขียนที่ ………………………………………….
วันที่ ……….. เดือน …………………… พ.ศ. ……………..
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากัด
ข้าพเจ้า  นาย  นาง  นางสาว ………..……………..……………………. เลขที่สมาชิก ……..….….. …..
ปฏิบตั ิงานอยู่ที่ …………………………………………………… กอง/คณะ ………………………..……..…..……………
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับเงินได้รายเดือน ……………..………………..….…… บาท ขอยื่นคาขอกูเ้ งินเพื่อการศึกษา
(ชาระเสร็ จสิ้ นภายใน 18 งวด)
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสหกรณ์ฯ จานวน ………………………… บาท (………………………………………………………)
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่ งคืนเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์ฯ ประกาศอยู่ในขณะนี้ ภายในระยะเวลา ..….………….งวด
และยินยอมให้หักเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย โดยงวดแรกชาระภายในสิ้ นเดือน ……..………..………….พ.ศ....…….………. เป็ นต้นไป
งวดละ …………………………………….บาท พร้อมดอกเบี้ย
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ยอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่การเงิน จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้หกั เงินได้รายเดือน
ตามจานวนงวดชาระหนี้ขอ้ 2 เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ฯ
3.2 ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิหรื อผูกพันกับสหกรณ์ฯ ในกรณี ใด ๆ ที่กล่าวไว้ในระเบียบ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้ พ.ศ. 2556 หมวด 2 ตามความในข้อ 13 ข้าพเจ้ามีความเข้าใจและยินดี
ปฏิบตั ิตามทุกประการ
3.3 ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาจะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ
และจะชาระหนี้ ซึ่ งมีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่ชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น
เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้างเงินสะสม เบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ เงินทุน เงินทุนเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใด
ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบจ่าย
เงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้ อมดอกเบี้ยที่คา้ งจ่ายให้กบั สหกรณ์ฯ จนเสร็ จสิ้ นก่อนได้
3.4 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูต้ ามความจาเป็ นและเหมาะสม
และหากในกรณี ที่
เงินเดือนของข้าพเจ้า เหลือสุ ทธิ ไม่เป็ นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิ การ ว่าด้วย การหักเงินเดือน เงินบาเหน็จ
บานาญข้าราชการ เพื่อชาระหนี้เงินกูใ้ ห้แก่สวัสดิการภายในส่ วนราชการ และสหกรณ์ พ.ศ.2551 ข้าพเจ้ายินยอมให้
สหกรณ์ปรับเปลี่ยนจานวนเงินที่จะต้องส่ งหักชาระหนี้รายเดือน ประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได้ เพื่อให้เงินเดือนสุ ทธิ
เหลือเป็ นไปตามเงื่อนไขในระเบียบดังกล่าวต่อไป และข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ขอและตรวจสอบสถานภาพ
ด้านการเงินของข้าพเจ้าจากสถาบันการเงิน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาให้กไู้ ด้ โดยไม่ จาเป็ นต้อง
แจ้งให้ผกู ้ ูท้ ราบล่วงหน้า
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อสัญญากูโ้ ดยตลอดแล้ว เข้าใจดีจึงลงลายมือชื่อผูก้ ไู้ ว้เป็ นสาคัญ
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ลายมือชื่อในสัญญา
เงินกูฉ้ บับนี้ เป็ นลายมือของข้าพเจ้าจริ ง
ลงชื่อ ................................................
(..............................................)

ลงชื่อ ………………………………………….. (ผูก้ )ู้
(…………………………………………)

รายการต่อไปนีเ้ จ้าหน้ าที่สหกรณ์ฯเป็ นผู้กรอก

เงินได้รายเดือน
(1)

รายละเอียดและสิทธิการกู้เงินเพือ่ การศึกษา พ.ศ. 2556
จากัดสิ ทธิวงเงินกู้
ต้นเงินเงินกูท้ ี่
ดอกเบี้ยเงินกู ้
ยังค้างชาระ
ที่คา้ งชาระ
(2)
(3)
(4)

ยอดรับเงิน
สุ ทธิ
(5)

………………………….……….. เจ้าหน้าที่
………../………………../……….
เห็นควร [ ] อนุมัติ [ ]ไม่ ควรอนุมัติ

[ ] อนุมัติ

……. …………………………………..
…………./………..……./……….……
ผูจ้ ดั การ/ผูไ้ ด้รับมอบหมาย

[ ] ไม่ อนุมัติ

…….………………….…………….
..………./………………/…………..
กรรมการพิจารณาเงินกู้

ข้าพเจ้า [ ] นาย [ ] นาง [ ] นางสาว …………………………….…………………. เลขที่สมาชิก ………..……………..
บัตรประจาตัวเลขที…
่ …………………………..…… ออกให้โดย ……………………………………………..…………………. เมื่อ
วันที่ ……………. เดือน …….. ……………พ.ศ………… หมดอายุวนั ที่ ………… เดือน …………………… พ.ศ…….… ได้รับเงินกู้
จานวน…………………….………………….. บาท (………………………………………………………..………….. ) ไปเป็ นที่
เรี ยบร้ อยแล้ว ณ วันที่ ……… เดือน ……………….. พ.ศ…………..
ลงชื่อ ……………………………………….. ผูร้ ับเงิน

ลงชื่อ …………………………………………. ผูจ้ ่ายเงิน

ใบมอบฉันทะ (กรณีที่มารับเงินด้ วยตนเองไม่ ได้ )
ข้าพเจ้า นาย/ นาง/ นางสาว….. …………………..…………. ผูถ้ ือบัตรประจาตัวเลขที่ ……………………………………………………….
ออกให้โดย …………..………..……….………….. เมื่อวันที่ ……..……เดือน ……………..………..……พ.ศ. ……………. หมดอายุวนั ที่
….……. เดือน ………………….….……… พ.ศ. ……………มีเหตุสุดวิสัยเนื่องจาก …………..…..……………..…………………………
จึงมอบหมายให้ [ ] นาย [ ] นาง [ ] นางสาว ……………..……………………… บัตรประจาตัวเลขที่ …………………………………..
ออกให้โดย ……………………………………………………. เมื่อวันที่ …………. เดือน ……………..……………….. พ.ศ………………
หมดอายุวนั ที่…….. เดือน ……….………………พ.ศ. ……………เป็ นผูร้ ับเงินกู ้ จานวนเงิน……….. …….. บาท ตามหนังสื อกูน้ ้ ีแทนข้าพเจ้า
ลงชื่อ ………………………………………… ผูก้ ู ้
ลงชื่อ ………………………………………… ผูร้ ับมอบ
ลงชื่อ ………………………………………… พยาน
ลงชื่อ ……………………………………. ผูร้ ับเงิน

ลงชื่อ ………………………………………… ผูจ้ ่ายเงิน

(ต้ องลงลายมือชื่อผู้รับเงินต่ อเจ้ าหน้ าที)่
กรณีมอบฉันทะต้ องแสดงบัตรประจาตัวจริ งทัง้ สองของผู้มอบและผู้รับมอบ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบ

