รับที.่ ......................
วันที่.............................................

จ่ายวันที่...............................................
มีหนี้คงเหลือ........................................
คำขอกู้เงินประเภทสำมัญ
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน....................................พ.ศ..............

เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารกลุม่ ออมทรัพย์ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
ข้าพเจ้า...................................................................................................สมาชิกเลขที.่ ......................
รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.......................................................................................................
ได้รับเงินเดือนรายเดือน.................................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ จานวน..........................บาท (........................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้....................................................................................................................
ข้อ 2 ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในกลุ่มฯ รวมเป็นเงิน.........................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ .................................. บาท
ข้อ 3 ข้าพเจ้ามีหนีส้ ินต่อกลุ่มในฐานะผู้กู้
- ประเภทสามัญ เมื่อเดือน........................................................มีเงินต้นคงเหลือ.........................บาท
ข้อ 4 นอกจากเงินสัจจะสะสมซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อกลุม่ ฯ ข้าพเจ้าเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

เงินเดือน

ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจ่ ะเข้าค้าประกัน
ตามคาขอกู้ข้างต้นนี้ และลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กมู้ ากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และจะมี
หนี้สินต่อกลุม่ ฯ ในฐานะผู้ค้าประกันโดยจานวนเงินต้นรวมทั้งหมดเกินกว่าสิทธิซงึ่ ตนจะกู้เงินสามัญไม่ได้
ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนีส้ ินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ในส่วนที่เกินกว่าหุ้น
ซึ่งผูก้ ู้มีอยู่ในกลุ่มฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่กลุม่ ฯ แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงั คับบัญชา
หรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหรือเหรัญญิกหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าได้เพือ่ ชาระ
แก่กลุ่มฯ ได้จนหมดสิ้น
ข้อ 6 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นเป็นงวด จานวน…………งวด ๆ ละ ....................บาท
(..............................................................) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนของเงินต้นที่คงเหลือ
นับตั้งแต่เดือนที่กลุม่ จ่ายเงินกู้ให้เป็นต้นไป
ข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ จู้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหรือเหรัญญิก
หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซงึ่ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อกลุ่มฯ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชาระต่อกลุ่มฯ
/ข้อ 8 ข้าพเจ้า…

-2ข้อ 8 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของกลุม่ ฯ ข้อ 7 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้กลุ่มฯ ทราบและจัดการชาระหนีส้ ิน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ตอ่ กลุม่ ฯ
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน โดยขอรับเงินกู้โดยวิธี
(ลงชื่อ)..................................................ผูก้ ู้
(..................................................)
ความเห็นของคณะกรรมการเงินกู้  เห็นชอบ  ไม่เห็นชอบ.
(ลงชื่อ)...................................................(ลงชื่อ)………………………………….…(ลงชื่อ)..............................................
(...............................................)
(นางสาวลีลา ศิริบุตร)
(นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง)
ประธานกรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
กรรมการเงินกู้
ความเห็นของประธานกลุ่มฯ
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ.
(ลงชื่อ).......................................................
(นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน)
ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ

ข้าพเจ้าฯ ได้รับเงินกูจ้ านวน..................................บาท (...............................................................................)
ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ เมื่อวันที่..........................................................................................
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร....................................................................สาขา.....................................................
ชื่อบัญชี.......................................................................เลขทีบ่ ัญชี....................................................................
(ลงชื่อ)..................................................ผูก้ ู้
(..................................................)
(ลงชื่อ)..................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..................................................)
หมายเหตุ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้ค้าและผู้กู้คนละ 1 ชุด และสาเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ

คำขอกู้เงินประเภทฉุกเฉิน
เขียนที่...............................................................
วันที่..............เดือน.................................พ.ศ...................
เรียน ประธานคณะกรรมการบริหารกลุม่ ออมทรัพย์ข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดกาแพงเพชร
ข้าพเจ้า...................................................................................................สมาชิกเลขที.่ ......................
รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.......................................................................................................
ได้รับเงินเดือนรายเดือน.................................บาท ขอเสนอคาขอกู้เงิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกู้เงินของกลุ่มออมทรัพย์ฯ จานวน..........................บาท (........................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้....................................................................................................................
ข้อ 2 ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในกลุ่มฯ รวมเป็นเงิน.........................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ .................................. บาท
ข้อ 3 ข้าพเจ้าไม่มีหนีส้ ินประเภทฉุกเฉินต่อกลุ่มในฐานะผู้กู้
ข้อ 4 นอกจากเงินสัจจะสะสมซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อกลุม่ ฯ ข้าพเจ้าเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง

เงินเดือน

ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจ่ ะเข้าค้าประกัน
ตามคาขอกู้ข้างต้นนี้ และลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นหลักฐาน

หมายเหตุ สมาชิกคนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันสาหรับผู้กมู้ ากกว่าสองคนในเวลาเดียวกันไม่ได้ และจะมีหนีส้ ิน
ต่อกลุ่มฯ ในฐานะผู้ค้าประกันโดยจานวนเงินต้นรวมทั้งหมดเกินกว่าสิทธิซึ่งตนจะกู้เงินสามัญไม่ได้
ข้อ 5 ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนีส้ ินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ในส่วนที่เกินกว่าหุ้น
ซึ่งผูก้ ู้มีอยู่ในกลุ่มฯ ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่กลุม่ ฯ แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงั คับบัญชา
หรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหรือเหรัญญิกหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าได้เพือ่ ชาระ
แก่กลุ่มฯ ได้จนหมดสิ้น
ข้อ 6 ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นเป็นงวด จานวน…...…..งวด ๆ ละ .....................บาท
(...........................................................) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0.75 ต่อเดือนของเงินต้นที่คงเหลือ
นับตั้งแต่เดือนที่กลุม่ จ่ายเงินกู้ให้เป็นต้นไป

/ข้อ 7 ข้าพเจ้า…

-2ข้อ 7 ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บงั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ จู้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหรือเหรัญญิก
หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซงึ่ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อกลุ่มฯ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อชาระต่อกลุ่มฯ
ข้อ 8 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของกลุม่ ฯ ข้อ 7 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกจาก
การเป็นสมาชิก ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้กลุ่มฯ ทราบและจัดการชาระหนีส้ ิน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ตอ่ กลุม่ ฯ
ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
(ลงชื่อ)..................................................ผูก้ ู้
(..............................................)
- ความเห็นกรรมการพิจารณาเงินกู้.............................................
(ลงชื่อ)........................................................
(นายโชติทิวัตถ์ บัวหลวง)
- ความเห็นของประธานกลุ่มฯ
 อนุมัติ  ไม่อนุมัติ.
(ลงชื่อ)...........................................................
(นางณัฏฐ์พัชญาณ์ มุสิกะปาน)
ประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ

ข้าพเจ้าฯ ได้รับเงินกู้ฉุกเฉินแล้ว จานวน........................บาท (......................................................................)
ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ เมื่อวันที่...............................................................................................
โดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร.......................................................สาขา......................................................................
ชื่อบัญชี..................................................................................เลขทีบ่ ัญชี.............................................................
(ลงชื่อ)..................................................ผูก้ ู้
(..................................................)
(ลงชื่อ)..................................................ผูจ้ ่ายเงิน
(..................................................)
หมายเหตุ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน ผู้ค้าและผู้กู้คนละ 1 ชุด และสาเนาหน้าสมุดบัญชี 1 ฉบับ

