หนังสือกู้เลขที่........../...............
วันที่.........................................

เลขที่รับ...................................
วันที่.........................................

สั ญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ กระทรวงมหาดไทย จากัด
เขียนที่....................................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ.............................
นาย/นาง/นางสาว......................................................เลขทะเบียนที่..................อายุ........ปี บัตรประจาตัวประชาชน     
อยูบ่ า้ นเลขที่...............หมู่ที่...............ตรอก/ซอย.............................ถนน.................................ตาบล/ขขวง.............................อาเภอ/เขต.................................
จังหวัด........................................โทรศัพท์มือถือ...................................รับราชการหรื องานประจาในตาขหน่ ง...........................................................
กอง/สานักงาน.............................................สังกัด.....................................................จังหวัด......................................โทรศัพท์ที่ทางาน...............................
ได้รับเงินได้รายเดือน.......................บาทโดยอัตราเงินเดือนตั้งจ่ายที่...................................................... ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ผูก้ ู”้ ได้ทาสัญญากูเ้ งินเพื่อเหตุ
ฉุ กเฉิ นกระขสรายวันให้ไว้ขก่สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้กู”้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ดังต่อไปนี้
1. ผูก้ ไู ้ ด้กเู ้ งินจากผูใ้ ห้กเู้ ป็ นเงินจานวน.................................บาท (...........................................................) ขละผูก้ ูไ้ ด้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าว
จากผูใ้ ห้กถู ้ ูกต้องครบถ้วนขล้วในวันทาสัญญานี้ ในการกูย้ มื เงินคราวนี้ ผูก้ ยู ้ นิ ยอมนาเงินค่าหุน้ ที่มีอยูใ่ ห้ผใู ้ ห้กไู้ ว้เป็ นหลักประกัน โดยผูใ้ ห้กู้ จะคิดดอกเบี้ย
ตามความเป็ นจริ งในขต่ละครั้งที่ผกู ้ ไู ้ ด้ถอนเงินจากผูใ้ ห้กผู ้ า่ นธนาคารกรุ งศรี อยุธยา(ATM)
2. ผูก้ ใู ้ ห้สัญญาว่าจะชาระหนี้ เงินกู ้ ตามข้อ 1 เป็ นงวดรายเดือนภายในวันทาการของทุกสิ้ นเดือน จนกว่าจะชาระหนี้ เสร็ จสิ้ น โดยส่ งชาระเงินต้น
เดือนละ.................................บาท (.............................................................) พร้อมดอกเบี้ย จานวน.............งวด (ไม่เกินยีส่ ิ บห้างวด) เริ่ มตั้งขต่เดือนที่ผใู ้ ห้
กูจ้ ่ายเงินกูเ้ ป็ นต้นไป
3. ผูก้ ยู ้ นิ ยอมจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผใู ้ ห้กูก้ าหนด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชาระเป็ นรายวัน
4. ผูก้ ู ้ยิ น ยอมให้ผู บ้ งั คับบัญ ชาหรื อ เจ้า หน้า ที่ผูจ้ ่ า ยเงิน ได้รายเดื อ นของผูก้ ู้ที่ ได้รั บมอบหมายจากผูใ้ ห้กู้หัก เงิน ได้ร ายเดื อ น ของผูก้ ู้ตาม
จานวนเงินงวดชาระหนี้ ตามข้อ 2 เพื่อชาระหนี้ ให้ขก่ผใู ้ ห้กูก้ ่อนเจ้าหนี้ รายอื่น ๆ
5. ในกรณี ที่ผกู ้ ถู้ ึงขก่กรรมหรื อต้องออกจากราชการ หรื องานประจาไปด้วยเหตุใดก็ตาม ผูก้ ูย้ ินยอมให้เจ้าหน้าที่หักเบี้ยหวัด บาเหน็ จ บานาญ
หรื อเงินอื่นใด ที่พึงมีในกาลต่อไปส่ งใช้ได้อีกด้วย
6. ผูก้ ู ้ยินยอมถือ ว่าในกรณี ใด ๆ ตามข้อ 14 ของข้อบังคับ สหกรณ์ ฯ เงิน กูน้ ้ ี เป็ นอันถึ งกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิ ง พร้อมทั้งดอกเบี้ ยในทัน ที
โดยมิพกั ต้องคานึ งถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
7. ผูก้ ยู ้ นิ ยอมรับผูกพัน ตามข้อ 43 ของข้อบังคับสหกรณ์ฯ ว่าถ้าผูก้ ู้ประสงค์จะขอโอน ย้าย หรื อ ออกจากราชการ หรื องานประจาตามข้อ 31(3)
ของข้อบังคับดังกล่ าว จะต้องขจ้งเป็ นหนังสื อให้ผใู ้ ห้กูท้ ราบ ขละจัดการชาระหนี้ สินซึ่ งผูก้ ูม้ ีอยู่ต่อผูใ้ ห้กูใ้ ห้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่ อน ขล้วจึงขอโอน ย้าย หรื อ
ออกจากราชการหรื องานประจานั้น
8. หากผูก้ ูผ้ ิดนัดชาระหนี้ งวดหนึ่ งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดชาระหนี้ ท้ งั หมด สัญญากูเ้ ป็ นอันถึ งกาหนดโดยพลัน ผูก้ ูย้ ินยอมให้ผใู ้ ห้กูฟ้ ้ องร้อ ง
บังคับคดีได้ทนั ทีโดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวทวงถาม
ผูก้ ไู ้ ด้ตรวจอ่านขละเข้าใจข้อความในหนังสื อสัญญานี้ ตลอดขล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
หมายเหตุ
1. กูไ้ ด้ 3 เท่าของเงินเดือน เศษหลักสิ บปั ดทิ้ง
2. เอกสารขนบ
- สลิฟเงินเดือน
- สาเนาบัตรข้าราชการ
- สาเนาทะเบียนบ้าน
- สาเนาสมุดบัญชีผฝู ้ าก ธ.กรุ งศรี อยุธยา
เลขที่ 

อนุ มตั ิให้กไู้ ด้................................บาท

(นายกฤษฏิ์ สาริ กา)
รองผูจ้ ดั การ ทาการขทน
ผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงมหาดไทย จากัด

ลงชื่อ............................................................ผูก้ ู้
(..........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่
(..........................................................) สิ นเชื่อ

