คําแนะนําในการยื่นกูสามัญ
ขั้นตอนการยื่นกู
ขั้นตอนที่ 1 สมาชิกขอรับใบคําขอกูเงินสามัญ และรับคําแนะนําในการดําเนินการยื่นกู
ขั้นตอนที่ 2 ผูกูกรอกรายละเอียดคําขอกู และยื่นคําขอกูที่ผูกูและผูค้ําประกันลงลายมือชื่อ ที่ผ"านเจาหนาที่การเงิน
กรรมการ/ผูแทนหน"วยงาน และผูบังคับบัญชา พรอมแนบเอกสารประกอบ
ขั้นตอนที่ 3 เจาหนาที่ตรวจเอกสาร พิมพ)สัญญา นัดหมายผูกู และผูค้ําประกันลงลายมือชื่อ ณ สํานักงานสหกรณ%
และนัดหมายรับเงินกู

การกรอกเอกสาร
1. คําขอกูเงินสามัญ จํานวน 1 แผ"น 2 หนา (หนา-หลัง)
2. กรอกขอมูลผิดพลาดใหขีดและเซ็นรับรองทุกครั้ง “หามใชหมึกขาวป*าย”
3. ผ"านความเห็นชอบของเจาหนาที่การเงิน ก,อนผ"านกรรมการ/ผูแทนหน"วยงาน
4. ผูบังคับบัญชา หมายถึง ตั้งแต"ระดับกองขึ้นไป รวมถึงผูบังคับบัญชาหน"วยงานแบบวิสาหกิจ ทั้งนี้ หากผูกูเป8นผูบังคับบัญชา
ระดับกองขึ้นไปตองไดรับความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาระดับคณะหรือสํานักขึ้นไป
5. สําเนาทะเบียนบาน สําเนาบัตรประชาชน ตองใหเห็นอย,างชัดเจน โดยใหสําเนาจากตนฉบับจริง
6. หากตองการรับรองสําเนาโดยระบุวัตถุประสงค) ใหใชคําว"า “เพื่อประกอบกูเงิน หรือค้ําประกัน” ใหถูกตอง

เอกสารประกอบคําขอกู (พรอมรับรองสําเนา)
ผูกู อย,างละ 1 ชุด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สลิปเงินเดือน 3 เดือนยอนหลัง
สําเนา ทะเบียนบาน บัตรประชาชน
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล คํานําหนาชื่อหรืออื่น ๆ (เฉพาะกรณีไม,ตรงกับทะเบียนบานและบัตรประชาชน)
สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่รับเงินเดือน
สมาชิกที่อยู"ระหว"างประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ใหแนบใบแจงผลการทดลองปฏิบัติงานไม"นอยกว"า 2 ครั้ง
สมาชิกที่กูสามัญและมีระยะเวลาผ"อนชําระหลังเกษียณอายุราชการ ใหแนบเอกสารเงินบํานาญ หรือบําเหน็จ
รายเดือนที่คาดว"าจะไดรับ
7. สมาชิกที่เป8นพนักงานราชการและพนักงานส"วนงาน ใหเพิ่มสําเนาสัญญาจาง
ผูค้ํา อย,างละ 1 ชุด ดังนี้
1. สําเนา บัตรประชาชน ทะเบียนบาน
2. สลิปเงินเดือนล"าสุด
3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – สกุล คํานําหนาชื่อหรืออื่น ๆ (เฉพาะกรณีไม,ตรงกับทะเบียนบานและบัตรประชาชน)

หนังสือกู้ที................/.................
วันที……..../……..…./……………..

รับที................./.......................
วันที........../............/.................

บัญชีเงินกู้ที................................

คําขอกู้เงินสามัญ
คําเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการทีกําหนดไว้
ในแบบคําขอกูน้ 2 ี ด้ วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้องและ
ครบถ้วน มิฉะนั2นสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา

เขียนที....................................................................................
วันที.......................................................................................

เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด
ข้าพเจ้า...............................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที................................
หมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้.......................................................................หมายเลขภายใน...........................................................
สถานภาพ โสด สมรส หม้าย หย่า คู่สมรส(ถ้ามี) ชือ..................................................................... อายุ.........ปี
ขอเสนอคําขอกูเ้ งินสามัญ เพือคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี2
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ จํานวน.............................................................................................................บาท
(…………………………………………………………………….…………………………)โดยจะนําไปใช้เพือการดังต่อไปนี2
เพือลดผลกระทบจากภัยโควิด โครงการ 3
.
ข้อ 2. ในเวลานี2 ขา้ พเจ้าทํางานประจําในตําแหน่ง ข้าราชการ ข้าราชการบํานาญ ลูกจ้างประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อืน ๆ................................... กองหรื อคณะ.............................................................
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเงินได้รายเดือน..........................................................................บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้าส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา .....................................บาท และมีทุนเรื อนหุ น้ ...................................บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนี2สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี2
(1) หนังสื อกูท้ ี………………../……………………วันที..................................................................................
เพือ.......................................................................ต้นเงินคงเหลือ..................................................................บาท
(2) หนังสื อกูท้ ี………………./……………………..วันที………………………………..……………………
เพือ.................................................................... ต้นเงินคงเหลือ………...…………………………..…….บาท
(3) หนังสื อกูท้ ี………………./……………………..วันที..................................................................................
เพือ..................................../…………………….ต้นเงินคงเหลือ.................................................................บาท
(4) หนังสื อกูท้ ี………………./……………………..วันที..................................................................................
เพือ..................................../…………………….ต้นเงินคงเหลือ.................................................................บาท
ข้อ 5. ข้าพเจ้ามีความต้องการ
ชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี2ย เดือนละ...............................บาท จํานวน................ งวด
ชําระเงินต้น เดือนละ…………………..บาท พร้อมดอกเบี2ย จํานวน................ งวด
ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาํ หนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีสหกรณ์กาํ หนด
ข้อ 7. ในการกูเ้ งินตามคําขอกูน้ 2 ี ข้าพเจ้าได้นาํ ไปใช้จ่ายในครอบครัว ซึ งคู่สมรสได้รับทราบแล้ว
ลงชือ..........................................................ผูข้ อกู้
(…………………………………………)

คําเสนอคําประกัน
ลํา
ดับ
ที

ชื อ-สกุล

สมาชิก
เลข
ทะเบียน

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เป็ นผู้คาประกั
ํ
นอืน
ให้ กบั ผู้ก้ ชู ื อ

ข้ าพเจ้ าผูกพันตนทีจะคําประกัน
ตามคําขอข้ างต้ นนีจึง
ลงลายมือชื อไว้ เป็ นสํ าคัญ

คําเตือน สมาชิกคนหนึงจะมีหนีสิ นต่ อสหกรณ์ ในฐานะผู้คําประกัน โดยจํานวนต้ นเงินรวมทังหมดเกินกว่ าสิ ทธิ3ทีตนจะกู้เงินสามัญไม่ ได้
(ลงชื อ)......................................................................ผู้ขอกู้
(…………………………..…………………)
ความเห็นของเจ้ าหน้ าทีการเงินประจําหน่ วยงาน
มีเงินได้รายเดือนเหลือหัก ณ ทีจ่ าย

พิจารณาแล้วเห็นว่ า สมควรให้ กู้ได้/ไม่ ได้
………………………..…………………

.......................................................... เจ้ าหน้ าทีการเงิน
(………………….………………….)

....................................................................ผู้แทนหน่ วยงาน
(………………….………………….)

บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที……………………………………………….

ข้าพเจ้า ได้พิจารณาตามความรู ้เห็นและตามทีได้สอบถามแล้วเห็นสมควรให้กเู้ งินสหกรณ์ และขอรับรองว่าขณะนี2ผกู ้ ไู้ ม่อยูใ่ นระหว่าง
การถูกสอบสวนหรื อต้องโทษทางวินยั
ลามมือชื อ.........................................................................
(…………………………….……………..….)
ตําแหน่ ง............................................................................

บันทึกต่อท้ ายหนังสื อสํ าหรับเงินกู้สามัญ
ต่อท้ายหนังสื อสําหรับเงินกูส้ ามัญสูภ้ ยั โควิดโครงการ 3
ของ.............................................................. ลงวันที.....................................
ทําทีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จํากัด
เงือนไขการชําระหนี

วันที.............................................

ข้าพเจ้ารับทราบเงือนไขในการชําระหนี โดยต้องผ่อนชําระเงินงวดชําระหนี ไม่นอ้ ยกว่า งวด
จึงจะได้รับสิ ทธิ ชาํ ระต้นเงินกูท้ งหมดหรื
ั
อบางส่วน
บรรดาข้อสัญญาทีกําหนดไว้ในหนังสื อสําหรับเงินกูส้ ามัญและหรื อบันทึกอืนใด ซึ งได้จดั ทํา
ขึนในการกูเ้ งินตามหนังสื อสําหรับเงินกูส้ ามัญดังกล่าวก่อนบันทึกฉบับนี ให้ยงั คงมีผลบังคับใช้ต่อไป เท่าทีไม่
ขัดหรื อแย้งกับบันทึกฉบับนี
ผูก้ ไู้ ด้อ่านข้อความในบันทึกนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องตามเจตนารมณ์
ยินยอมปฏิบตั ิตามเงือนไขนี จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชือ......................................................ผูก้ ู้
(.........................................................)
ลงชือ......................................................พยาน
(.........................................................)
ลงชือ.......................................................พยาน
(.........................................................)

และ

