คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตนเอง
และเขียนด้วยหมึกสี เดียวกัน โดยถูกต้องครบถ้วน
มิฉะนั้น สหกรณ์อาจจะไม่รับพิจารณา

หนังสื อกูท้ ี่…………….....................
วันที่………………………………...

คาขอและหนังสือสัญญากู้เงินสามัญเพือ่ การดารงชีพและสัญญาคา้ ประกัน
เขียนที่………………………………………………
วันที่……………เดือน……………………………พ.ศ………………

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ ครู หนองคาย จากัด
ข้าพเจ้า…………………….………………………เลขประจาตัวประชาชน...............................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด
( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือน..................................บาท
สถานที่ทางานโรงเรี ยน/หน่วยงาน…………………………......อาเภอ…….…………………จังหวัด.....................................
โทรศัพท์ (บ้าน)........................................(มือถือ)..................................... Email……………..………………………………
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................ตรอก/ซอย.......................................ถนน..............................................
ตาบล.............................อาเภอ...........................จังหวัด..............................ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่.................
ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตาบล......................................อาเภอ.................................................
จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม................................................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญเพื่อการดารงชีพ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูก้ ไู้ ด้ขอกูเ้ งินจากผูใ้ ห้กู้ เป็ นวงเงินจานวน…………………บาท (............................................................)
เพื่อ…………………………………….…………………………………….... โดยผูก้ มู้ ีเงินค่าหุน้ และบุคคลเป็ นหลักประกัน
ข้อ 2. ผูก้ ตู้ กลงใช้คาขอและหนังสื อสัญญากูเ้ งินฉบับนี้เป็ นหลักฐานการกูย้ มื โดยตกลงยินยอมรับเงินกูต้ ามวงเงินที่
ผูใ้ ห้กอู้ นุมตั ิ และยินยอมชาระหนี้ตามวงเงินดังกล่าวจนกว่าจะชาระหนี้เสร็ จสิ้น
ข้อ 3. เมื่อผูก้ ตู้ อ้ งการใช้เงินกู้ ไม่เกินวงเงินกูต้ ามข้อ 1 หรื อตามจานวนวงเงินที่ผใู ้ ห้กอู้ นุมตั ิ ให้ทารายการกู้
ที่ตู ้ ATM ธนาคารกรุ งไทย จากัด เพื่อโอนเงินจากบัญชีของผูใ้ ห้กไู้ ปเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุ งไทย จากัด
เลขที่บญั ชี………………………………………ของผูก้ ู้ สาขา…………..…………………จังหวัด.........................................
และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย์ใช้ต่อไป การโอนเงินกูเ้ ข้าบัญชีในวันใดย่อมเป็ นหลักฐานว่าผูก้ ไู้ ด้รับเงินจากผูใ้ ห้กแู้ ล้วในวัน
นั้น
ข้อ 4. ผูก้ ตู้ กลงว่าจะชาระหนี้เป็ นงวดรายเดือนภายในวันทาการของทุกวันสิ้นเดือน จนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
ภายใน…………………..งวดเดือน นับจากวันที่ผใู ้ ห้กโู้ อนเงินกูค้ รั้งสุดท้ายจากบัญชีผใู ้ ห้กเู้ ข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผูก้ ู้
ขอชาระหนี้แบบ (กาเครื่องหมายหน้ าข้ อที่ต้องการ)

( ) แบบสหกรณ์ ส่ งต้นเงินเท่ากันทุกงวด และดอกเบี้ยคิดจากต้นเงินแห่งหนี้คงเหลือแต่ละงวด
( ) แบบธนาคาร ส่งต้นเงินรวมดอกเบี้ย จานวนเงินงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวดจนกว่าจะหมดหนี้ เงินที่ชาระหนี้
จะหักส่วนหนึ่งเป็ นดอกเบี้ยก่อน ส่วนที่เหลือจึงนาไปหักต้นเงิน
ข้อ 5. ผูก้ ยู้ นิ ยอมเสี ยดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่ผใู ้ ห้กกู้ าหนด โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชาระเป็ นรายวัน
ข้อ 6. ถ้าผูก้ ชู้ าระหนี้ได้ตามสัญญา และไม่ทาผิดระเบียบ / มติของผูใ้ ห้กู้ ทุกสิ้นวันทาการสิ้ นเดือน ผูใ้ ห้กจู้ ะเตรี ยมเงิน
ต้นเท่ากับส่วนที่ผกู ้ ไู้ ด้ชาระคืนแก่ผใู ้ ห้กแู้ ล้ว เพื่อไว้บริ การแก่ผกู ้ ใู้ ห้เต็มตามวงเงินในข้อ 1
ข้อ 7. ผูก้ ยู้ นิ ยอม...
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ข้อ 7. ผูก้ ยู้ นิ ยอมและร้องขอให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ หักเงินงวดชาระหนี้ของผูก้ ตู้ ามข้อ 4
รวมดอกเบี้ยในข้อ 5 เพื่อส่งต่อผูใ้ ห้กู้
ข้อ 8. หากผูก้ ไู้ ม่อาจชาระเงินงวดตามที่กาหนดได้ จะต้องติดต่อกับผูใ้ ห้กโู้ ดยเร็ ว หรื อภายในระยะเวลาที่ผใู ้ ห้กแู้ จ้งให้ทราบ
ข้อ 9. ผูก้ ทู้ ราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกู้ และมติของผูใ้ ห้กทู้ ี่ได้กาหนด
ขึ้นถือปฏิบตั ิทุกประการ รวมทั้งหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึ่งผูใ้ ห้กไู้ ม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ 10. หากผูก้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดชาระทั้งหมด สัญญากูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยพลัน ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผใู ้ ห้กู้
ฟ้ องร้องบังคับคดีได้ทนั ที และผูก้ ยู้ นิ ยอมชดใช้ค่าเสี ยหายที่ผใู ้ ห้กตู้ อ้ งใช้จ่ายไปในการดาเนินคดีแก่ผใู ้ ห้กโู้ ดยครบถ้วน
ข้อ 11. ผูก้ รู้ ับรองว่าเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินเดือนของผูก้ ทู้ ี่แนบประกอบการกูน้ ้ ี เป็ นข้อความจริ งทุกประการ
ข้อ 12. ถ้าผูก้ ปู้ ระสงค์จะลาออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจาตามข้อบังคับ ข้อ 15, 40 และ 43 จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์
ทราบ และจะจัดการชาระหนี้ซ่ ึงมีต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้า
ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อนได้
ข้อ 13. ในกรณี ที่ผกู ้ ขู้ าดจากสมาชิกภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ผูก้ ตู้ กลง
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู หนองคาย จากัด นาเงินค่าหุน้ ของผูก้ หู้ กั ชาระหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินฉุกเฉินก่อนสัญญากูย้ มื เงิน
สามัญ หรื อหนี้ใด ๆ อันมีต่อสหกรณ์ได้
ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อกูเ้ งินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วันทาหนังสื อนี้

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา พิจารณาแล้ ว
( ) อนุญาต

( ) ไม่ อนุญาต

ลงชื่อ.....................................................................
(.......................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................

ลงชื่อ................................................................ผูข้ อกู้
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................พยาน
(................................................................)

สมาชิกทีค่ า้ ประกันเงินกู้สามัญเพือ่ การดารงชีพ
1. ข้าพเจ้า…………………….……………………..………………เลขประจาตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด ( ) สมรส
( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือน..................................บาท สถานที่ทางานโรงเรี ยน/
หน่วยงาน…………………………......อาเภอ…….…………………จังหวัด.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)...................................
(มือถือ)..................................... Email……………..………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ตาบล.............................อาเภอ................................จังหวัด..............................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตาบล................................
อาเภอ...................................จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม......................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
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2. ข้าพเจ้า…………………….……………………..………………เลขประจาตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด ( ) สมรส
( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือน..................................บาท สถานที่ทางานโรงเรี ยน/
หน่วยงาน…………………………......อาเภอ…….…………………จังหวัด.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)...................................
(มือถือ)..................................... Email……………..………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ตาบล.............................อาเภอ................................จังหวัด..............................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตาบล................................
อาเภอ...................................จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม......................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
3. ข้าพเจ้า…………………….……………………..………………เลขประจาตัวประชาชน........................................................
เกิดวันที่/เดือน/ปี ....................................อายุ........................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่……..………สถานภาพปั จจุบนั ( )โสด ( ) สมรส
( ) หย่า ( ) หม้าย ตาแหน่ง........................................................................อัตราเงินเดือน..................................บาท สถานที่ทางานโรงเรี ยน/
หน่วยงาน…………………………......อาเภอ…….…………………จังหวัด.....................................โทรศัพท์ (บ้าน)...................................
(มือถือ)..................................... Email……………..………………………………ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที.่ .......................หมู่ที่.......................
ตรอก/ซอย....................................ถนน...................................ตาบล.............................อาเภอ................................จังหวัด..............................
ทีอ่ ยู่ตามทะเบียนบ้ าน เลขที่..............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย................................ถนน....................................ตาบล................................
อาเภอ...................................จังหวัด..............................อาชีพเสริ ม......................................................รายได้ต่อเดือน.............................บาท
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมเข้าค้ าประกันและตกลงยินยอมรับผิดหนี้ตามสัญญากูย้ มื เงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพฉบับนี้ และข้าพเจ้าได้ทราบ
ข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องวัตถุประสงค์ จานวนวงเงินกู้ การส่งงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนด ระยะเวลา
ในการค้ าประกัน ตามหนังสื อสัญญากูย้ มื เงินกูส้ ามัญเพื่อการดารงชีพ ตามข้อ 1 ถึงข้อ 13 แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันและปฏิบตั ิตาม
ข้อผูกพันนั้นทุกประการ
ผูค้ ้ าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อสัญญากูเ้ งินนี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ณ วันที่ทาหนังสื อนี้

ลงชื่อ…….…………………..…………………..ผูค้ ้ าประกัน
(……….……………………………………)

ลงชื่อ…….…………………..…………………..ผูค้ ้ าประกัน
(……….……………………………………)

ลงชื่อ…….…………………..…………………..ผูค้ ้ าประกัน
(……….……………………………………)

ลงชื่อ…….……………………..….……………..พยาน
(…………….……………………………….)

ลงชื่อ….……………….………………………..พยาน
(….………….……………..………………)

4

สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ บันทึกรายการ
วงเงินกู้สามัญเพือ่ การดารงชีพ
เงินเดือน

(บาท)

ต้ นเงินกู้
สามัญ
คงเหลือ
(บาท)

เงินกู้สามัญเพือ่
การดารงชีพ
คงเหลือ
(บาท)

ต้ นเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินคงเหลือ
ฉุกเฉิน
ฉุกเฉิน
กระแสรายวัน
(บาท)
(บาท)

จานวนเงินกู้
สามัญเพือ่ การ
ดารงชีพ ทีข่ อกู้
(บาท)

ให้ สิทธิก้ ูสามัญ
เพือ่ การ
ดารงชีพได้
(บาท)

1. ผูข้ อกู้ ( ) เคย
( ) ไม่เคย
ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งค่าหุน้
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ…………………………………………เจ้าหน้าที่
(………………………………………….)
…..………../……….……./……………
เห็นควร ( ) ไม่อนุมตั ิ ( ) อนุมตั ิ เงินกูจ้ านวน........................บาท ลงชื่อ…………………………………………ผูจ้ ดั การ
(………………………………………….)
…..………../……….……./……………
( ) ไม่อนุมตั ิ ( ) อนุมตั ิ เงินกูจ้ านวน........................บาท ลงชื่อ………………………………………ประธานกรรมการ
(………………………………………….)
…..………../……….……./……………
ข้าพเจ้า…………………………………………………เลขประจาตัวประชาชน................................................
ได้รับเงินกูเ้ ป็ นจานวนเงินเท่ากับที่ผใู ้ ห้กโู้ อนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย ของข้าพเจ้าไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ณ วันที่ผใู ้ ห้กโู้ อนเข้าบัญชีทุกครั้ง
ลงชื่อ………………………………………………ผูร้ ับเงิน
(………………………………………………)

จ่ ายเงินถูกต้ องแล้ว

ลงชื่อ………………………………………………เจ้าหน้าที่การเงิน
(………………………………………………..)
…………..…../………………../………………

หมายเหตุ : 1. หากมีการ ขีด ฆ่า ขูด ลบ ผูก้ ตู้ อ้ งลงลายมือชื่อกากับทุกครั้งในคาขอกู้
2. เอกสารประกอบการกูเ้ งินสามัญเพื่อการดารงชีพ
2.1 รายการรับ-จ่ายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ของผูก้ ู้ 1 เดือน รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูอ้ านวยการโรงเรี ยน/
การเงินเขต/การเงินหน่วยงาน)
2.2 สาเนาบัตรประจาตัวข้าราชการหรื อบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้าน ของผูก้ ู้ / ผูค้ ้ าประกัน
ต้องถ่ายจากฉบับจริ ง รับรองสาเนาด้วยตนเอง

