ส.03
เลขที่สญ
ั ญา
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมวิชาการเกษตร จากัด
สาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
คาขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญ
........................................
เพื่อการศึกษา
ยอดขอกู้....................................................... บาท
กรณี  ค่าใช้ จ่ายด้ านการศึกษา
เขียนที่........................................... เห็นควรอนุมตั .ิ .............................................. บาท
 ค่าซื ้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
วันที่........................................................ หักหนี ้เก่า (เงินต้ น+ดอกเบี ้ย)
- สศ ...........…………………….………… บาท
- ฉฉ ........................................................ บาท
ข้ าพเจ้ า...........................................................................(ตัวบรรจง) สมาชิกเลขที่.................. รับ
- อื่น ๆ...................................................... บาท
ราชการหรื อทางานประจาตาแหน่ง................................................................................................สังกัด
...................................................... บาท
หน่วยงาน.......................................................................โทรศัพท์มือถือ................................ ... ที่ทางาน/ คงเหลือรับจริ ง............................................... บาท
บ้ าน.........................................................................อัตราเงินเดือน..............................บาท ขอเสนอคาขอ งวดชาระ................งวด ๆ ละ........................ บาท
กู้เงินและสัญญากู้เงินสามัญเพื่อการศึกษา ดังต่อไปนี ้
เงินเดือนคงเหลือหลังกู้...................................บาท
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ จานวน..................................................................บาท
 เป็ นไปตามหลักเกณฑ์  ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
(.............................................................................................................................)
เห็นควร  อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ..............................................................................................
ลงชื่อ.............................เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ
ข้ อ 2. เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าขอสัญญาว่าจะชาระหนี ้เงินกู้ทงหมดคื
ั้
นแก่สหกรณ์
ภายใน.....................................งวดเดือน (ไม่เกิน 12 งวด) โดยชาระเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย
ลงชื่อ............................หัวหน้ าฝ่ ายสินเชื่อ
ในอัตราตามประกาศของสหกรณ์ฯ
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
ข้ อ 3. เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้แล้ วข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันตามข้ อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี ้
ลงชื่อ.......................................ผู้อนุมตั ิ
3.1 ยินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าที่ได้ รับ
3.2 ประสานจากสหกรณ์ฯ หักเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าตามจานวนงวดที่ชาระหนี ้ข้ อ 2 เพื่อ
วันที่.....................................
ส่งต่อสหกรณ์ฯ
จ่ายเงินถูกต้ อง
3.3 ยินยอมให้ ถือว่าในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้ อบังคับของสหกรณ์ฯ อันว่าด้ วยการควบคุม
......................................
หลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์ฯ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืน
เจ้ าหน้ าที่การเงิน
โดยสิ ้นเชิงพร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในทันทีโดยมิได้ คานึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
วันที่.....................................
3.4 ถ้ าข้ าพเจ้ าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ ายราชการหรื องานประจาตามข้ อบังคับสหกรณ์
การรับเงินกู้ด้วยตนเอง
จะแจ้ งเป็ นหนังสือให้ สหกรณ์ฯ ทราบและจัดการชาระหนี ้ซึง่ มีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้ เสร็ จสิ ้น
 บัตรประจาตัวประชาชน
ก่อน ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การชาระหนี ้ให้ เสร็ จสิ ้นตามที่กล่าวข้ างต้ น เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อรับ
 บัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ
เงินเดือน ค่าจ้ าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี ้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดในหลักฐาน
 อื่น ๆ .....................................
ที่ทางราชการหรื อหน่วยงานต้ นสังกัดจะจ่ายให้ แก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ เจ้ าหน้ าที่
เลขที่บตั ร..........................................................
ผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักเงินเพื่อชาระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยส่งชาระหนี ้ต่อสหกรณ์ฯ ให้ เสร็ จสิ ้น
วันออกบัตร....................บัตรหมดอายุ...............
เสียก่อนได้
สถานที่ออกบัตร................................................
ข้ อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้ าใช้ สิทธิงดชาระเงินค่าหุ้นรายเดือนไว้ เมื่อข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ตามสัญญานี ้แล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ รับเงินตามสัญญานี ้
ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์เรี ยกเก็บค่าหุ้นรายเดือนตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด
จานวนเงิน.................................................บาท
ลงชื่อ.......................................................ผู้ก้ ู
(......................................................................)
(...............................................................)
ลงชื่อ.....................................................ผู้รับเงิน
ลงชื่อ...................................................พยาน
ลงชื่อ...................................................พยาน
(.................................................)
(กรุณาลงลายมือชื่อต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์)
(...........................................................)
(...........................................................)
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จากัด

สมาชิกเลขที่..................................

สมาชิกเลขที่..............................

ข้ าพเจ้ ามีความประสงค์ ขอรับเงินกู้โดย
 โอนเข้ าบัญชีเงินฝาก สอ.กวก. เลขที่........................................................................
 โอนเข้ าบัญชีธนาคาร.........................................เลขที่.............................................
 เช็คธนาคาร.......................................................เลขที่............................................
 เงินสด

เอกสารสาหรับการยื่นกู้
รับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ
- สลิปเงินเดือนล่าสุด
- สาเนาหน้ าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
- สาเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจาตัวเจ้ าหน้ าที่
ของรัฐ ที่ไม่หมดอายุ
- หลักฐานแสดงระดับชันการศึ
้
กษาหรือหลักฐานการ
ซื ้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
เริ่มใช้ 11 มี.ค.58

