เอกสารประกอบคำขอกูเงินฉุกเฉิน
(กรณีมอบอำนาจ)
1. บัตรขาราชการ/บัตรสมาชิกสหกรณฯที่มีลายเซ็น และไมหมดอายุของ ผูกู พรอมสำเนา
บัตรฯ ที่เซ็นรับรองสำเนา
2. สลิปเงินเดือน ๆ ลาสุด ของผูกู (ยกเวนสมาชิกไมมีเงินเดือน)
3. บัตรขาราชการ/บัตรสมาชิกสหกรณฯที่มีลายเซ็น และไมหมดอายุของ ผูรับมอบ
อำนาจ พรอมสำเนาบัตรฯ ที่เซ็นรับรองสำเนา
4. สำเนาหนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ตองเปนบัญชีเดียวกับที่รับเงินเดือน)
ที่เซ็นรับรองสำเนาถูกตอง

**คำขอกู กรุณาพริ้นหนา-หลัง**
คำแนะนำการขอกูเ งินฉุกเฉินปนผล
(กรณีมอบอำนาจ)
หนาที่ 1

- กรอกผูขอกูกรอกขอมูลของตนเองใหครบถวน
- ขอ 1 ไมตองกรอกวงเงินขอกู สหกรณฯจะคำนวณวงเงินกูสูงสุดใหทาน ภายใตระเบียบวาดวย

การใหเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผลแกสมาชิก พ.ศ.2563 และโทรแจงวงเงินขอกูใหทานทราบ
พรอมทั้งใหผูรับมอบอำนาจกรอกวงเงินขอกู

- กรอกวัตถุประสงคที่ขอกูฯ

- ขอ 2(1) และ (2) ไมตองกรอก
- ผูก ูเซ็นใหครบทั้ง 2 จุด พรอมทั้งใหพยานที่เปนสมาชิกสหกรณฯ เซ็น
หนาที่ 2

- กรอกสวนของการมอบอำนาจใหครบถวน ผูกู,ผูรับมอบอำนาจ และพยาน(ตองเปนสมาชิก
สหกรณฯ) เซ็นใหครบทุกจุด

- ขาพเจา(ผูรับเงิน) คือ ผูรับมอบอำนาจ ไมตองกรอกจำนวน พรอมทั้งเซ็นผูรับเงินใหครบทั้ง 2 จุด

คำเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กำหนด
ไวในแบบคำขอกูนี้ ดว ยลายมื อของตนเองโดยถู กต อ ง
และครบถวน มิฉะนั้นสหกรณฯ อาจไมรับพิจารณา

หนังสือกู……….................……………
วันที่..…….................………………….

คําขอกู้และหนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
เขียนที่…95 ม.5 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีฯ
วันที่…...15..........เดือน…เมษายน….พ.ศ…2563…

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
ขาพเจา…......นางสาวออมทรัพย ณ เมืองคอน.........….สมาชิกเลขทะเบียน..…....12345.........รับราชการหรือทำงานประจำใน
ตำแหนง……จนท.ฝายสินเชื่อ.......สังกัดโรงเรียน…สหกรณออมทรัพยครูฯ…อำเภอ….......……เมือง.......................จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอรโทรศัพท......063-6667600........ไดรับเงินไดรายเดือน…....20,000…บาท ขอเสนอคำขอกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผลแกสมาชิก
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณฯ จำนวน………….................……..…บาท (…………...……………......…................................)
โดยจะนำไปใชเพื่อการดังนี้……ใชจาย………………………
ไม่ตอ้ งกรอก
ไม่ตอ้ งกรอก
ขอ 2. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินกูคืน ดังนี้
(1) ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ตั้งแตเดือน............................................เปนตนไป
(2) ชำระเงินตน.....................................บาท พรอมดอกเบี้ยเมื่อไดรับเงินปนผลประจำปบัญชีที่ขอกู
ขอ 3. เมื่อขาพเจาไดรับเงินกูแลว ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ ดังนี้
3.1 ยินยอมใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณฯ หัก
เงินไดรายเดือนของขาพเจาตามจำนวนงวดชำระหนี้ขอ 3 เพื่อสงตอสหกรณฯ
3.2 ยอมใหถือวา ในกรณีใด ๆ ดังกลาวในขอบังคับของสหกรณฯ ใหเงินกูที่ขอกูไปจากสหกรณฯ เปนอันถึงกำหนด
สงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ตกลงไว และยินยอมใหนำเงินปนผลมาชำระหนี้
กอนเปนอันดับแรก หากเงินปนผลไมเพียงพอแกการชำระหนีเ้ งินตนดังกลาวหากมีเงินเฉลี่ยคืนขาพเจายินยอมใหหักเงินเฉลี่ย
คืนชำระเงินตนสวนที่ขาดดังกลาว
3.3 หากขาพเจาไมไดรับเงินปนผลหรือเงินเฉลี่ยคืนหรือมีเหตุอื่นใดที่ไมสามารถหักเงินปนผลหรือเฉลี่ยคืนชำระหนี้ได
ขาพเจาจะชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยใหแกสหกรณภายใน 10 งวดเดือน ตามทีส่ หกรณฯกำหนดเรียกเก็บใบเสร็จตอสหกรณ
3.4 ถาประสงคจะขอลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจำตามขอบังคับของสหกรณฯ จะแจงเปนหนังสือให
สหกรณฯ ทราบ และจัดการชำระหนี้ซึ่งมีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้ใหเสร็จสิน้ ตามที่
กลาวขางตน เมื่อขาพเจาไดลงชือ่ รับเงินเดือน คาจาง เงินสะสม บำเหน็จ บำนาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐาน
ที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจะจายเงินใหแกขาพเจา
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินดังกลาว
หักเงินชำระหนี้พรอมดวยดอกเบี้ยสงชำระหนีต้ อสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
..................

- ผูกู เซ็นชื่อทั้ง 2 จุด
- พยาน (เปนสมาชิกสหกรณฯ) เซ็นชื่อ

..................ผูกู

.......................
..............พยาน
(...........นายออมสิน ณ สหกรณ............)
..................
..................ผูกูและผูเขียน
(.....นางสาวออมทรัพย ณ เมืองคอน.....)

(บันทึกเจาหนาที่)
จำกัดวงเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปนผลแกสมาชิก
เงินปนผลในรอบปบัญชี
ตนเงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน
จำกัดวงเงินกูคงเหลือ
ที่ผานมา
ไมเกินรอยละ 75% ของปนผล

หมายเหตุ 1. ผูขอกูเคยผิดนัดการสงเงินงวดชำระหนี้ หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม
เคย
ไมเคย
2. ไดเรียกบัตรมาตรวจสอบแลว
บัตรประจำตัวขาราชการ
บัตรคุรุสภา
บัตรสมาชิกสหกรณฯ
เลขที่……………………...................……….วันหมดอายุ…………………………
3. ขอชี้แจงอื่น ๆ …………………………..…….โทร....................................................
เห็นควรอนุมัติ ………….........……………… บาท
………………........………… เจาหนาที่ผปู ฏิบัติ
…...…/……….…./……….
อนุมัติ ……………........…………… บาท
……………….......………… ประธาน/รองประธาน/ผูจัดการ/ผูที่ไดรบั มอบหมาย
……/……….……./…….

ขาพเจาผูกู มอบอำนาจนาจให.............นายอำนาจ ชัชวาล............ตำแหนง...........ครู..............เลขทะเบียน......00155........
สังกัดโรงเรียน........ร.ร.นิคมออมทรัพย..........อำเภอ.......เมือง............จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนผูรบั เงินกูตามหนังสือกูนี้แทนขาพเจา
คำเตือน ถาทานมอบฉันทะใหผูอื่นมารับเงินแทน
โปรดฝากบัตรประจำตัวของทาน พรอมใบเสร็จ
รับเงินเดือนสุดทายไปกับผูร ับเงินแทนทานดวย
เพื่อแสดงตอเจาหนาที่

……
….............ผูกู
………......…...............................ผูรับมอบอำนาจ
……
………….…พยาน
(.…นายออมสิน ณ สหกรณ...)

ไม่ตอ้ งกรอก

ขาพเจา...................นายอำนาจ ชัชวาล....................................ไดรับเงินกู จำนวน...............................................บาท
(.............................................................................................) ไวเปนการถูกตองแลว ณ วันที่....................................................
ไม่ตอ้ งกรอก

ผูรับมอบ เปนผูเซ็น
ผูรับเงิน ทั้ง 2 จุด

…............................………....……...…ผูรับเงิน
…............................………....……...…ผูรับเงิน
…………………………...................……เจาหนาที่การเงิน

คาเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กาหนด
ไว้ในแบบคาขอกู้นี้ ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้อง
และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ อาจไม่รับพิจารณา

หนังสือกู…้ …….................……………
วันที่..…….................………………….

คาขอกู้และหนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
เขียนที่….............………..........…………....................
วันที่….............เดือน………....…....…….พ.ศ…….....………

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จากัด
ข้าพเจ้า………..………………...............................……….สมาชิกเลขทะเบียน….…………...............รับราชการหรือทางานประจาใน
ตาแหน่ง……..............................สังกัดโรงเรียน………........................………อาเภอ………….....…..….......................จังหวัดนครศรีธรรมราช
เบอร์โทรศัพท์..................................................ได้รับเงินได้รายเดือน…...........……......………...…………บาท ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิกดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ จานวน………….................……..…บาท (…………...……………......…................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังนี้………………………………………………………
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืน ดังนี้
(1) ชาระดอกเบี้ยทุก ๆ เดือน ตั้งแต่เดือน............................................เป็นต้นไป
(2) ชาระเงินต้น.....................................บาท พร้อมดอกเบี้ยเมื่อได้รับเงินปันผลประจาปีบัญชีที่ขอกู้
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ หักเงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ข้อ 3 เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ
3.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์ฯ เป็นอันถึงกาหนดส่งคืน
โดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้ และยินยอมให้นาเงินปันผลมาชาระหนี้ก่อนเป็นอันดับ
แรก หากเงินปันผลไม่เพียงพอแก่การชาระหนี้เงินต้นดังกล่าวหากมีเงินเฉลี่ยคืนข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเฉลี่ยคืนชาระเงินต้นส่วนที่
ขาดดังกล่าว
3.3 หากข้าพเจ้าไม่ได้รับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนหรือมีเหตุอื่นใดที่ไม่สามารถหักเงินปันผลหรือเฉลี่ยคืนชาระหนี้ได้
ข้าพเจ้าจะชาระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ภายใน 10 งวดเดือน ตามที่สหกรณ์ฯกาหนดเรียกเก็บใบเสร็จต่อสหกรณ์ฯ
3.4 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ จะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ
และจัดการชาระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้า
ได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงาน
เจ้าสังกัดหรือนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่ง
ชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
..................................................................ผู้กู้
.................................................................. พยาน
(.................................................................)
.................................................................ผู้กู้และผู้เขียน
(.................................................................)

(บันทึกเจ้าหน้าที่)
จากัดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเงินปันผลแก่สมาชิก
เงินปันผลในรอบปีบัญชี
ต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จากัดวงเงินกู้คงเหลือ
ที่ผ่านมา
ไม่เกินร้อยละ 75% ของปันผล

หมายเหตุ 1. ผู้ขอกู้เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
2. ได้เรียกบัตรมาตรวจสอบแล้ว
บัตรประจาตัวข้าราชการ
บัตรคุรุสภา
บัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ
เลขที…่ …………………...................……….วันหมดอายุ…………………………
3. ข้อชี้แจงอืน่ ๆ …………………………..…….โทร....................................................
เห็นควรอนุมัติ ………….........……………… บาท
………………........………… เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
…...…/……….…./……….
อนุมัติ ……………........…………… บาท
……………….......………… ประธาน/รองประธาน/ผู้จัดการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
……/……….……./…….
ข้าพเจ้าผู้กู้ มอบอานาจให้.......................................................ตาแหน่ง..................................เลขทะเบียน............................
สังกัดโรงเรียน..........................................................อาเภอ..........................................จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้รับเงินกู้
ตามหนังสือกู้นี้แทนข้าพเจ้า
………..............………………………ผู้กู้
คาเตือน ถ้าท่านมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับเงินแทน
…………………………..............……ผู้รับมอบอานาจ
โปรดฝากบัตรประจาตัวของท่าน พร้อมใบเสร็จ
……………………………..............…พยาน
รับเงินเดือนสุดท้ายไปกับผู้รับเงินแทนท่านด้วย
(……….………………….............…..)
เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ข้าพเจ้า.............................................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน.......................................บาท
(.............................................................................................)ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..................................................
………………....................…………...…ผู้รับเงิน
…………………………...................……ผู้รับเงิน
…………………………...................……เจ้าหน้าที่การเงิน

