เลขที่รับ.............../...............
วันที่.....................................

สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
คำขอกูเงินสามัญ

เขียนที่..........................................
วันที่..............................................

 เงินกูสามัญ
 เงินกูสามัญทุนเรือนหุน
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ขอ 1. ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เลขทะเบียนสมาชิก
เปน ขาราชการ ลูกจางประจำ ครูเอกชน พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ/พนักงานจางตามภารกิจ
ตำแหนง
สังกัด
วันที่บรรจุการทำงาน
มีอายุงานรวม
ป
เงินเดือน
บาท วิทยฐานะ/ตำแหนง
บาท พสร.
บาท รวม
บาท
ที่อยูปจจุบัน
โทรศัพท
ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงินจำนวน
บาท (
)
นำเงินไปใชเพื่อ
และปจจุบันขาพเจามีทุนเรือนหุน
บาท
เมื่อไดรับการอนุมัติเงินกู ขาพเจาจะรับเงินกูโดยการโอนเขาบัญชีสหกรณ
 บัญชีออมทรัพย เลขที่บัญชี
 บัญชีออมทรัพยพิเศษ เลขที่บัญชี
พรอมกันนี้ไดเสนอสมาชิกมาค้ำประกัน ดังตอไปนี้
1
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
2
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
3
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
4
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
5
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
6
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
7
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
8
เลขทะเบียนสมาชิก
ที่ทำงาน
เงินเดือน
บาท
ขาพเจามีความประสงค ขอใหหักชำระหนี้เงินกูสัญญาอื่นๆ ดังนี้
ลงชื่อ
(

ผูขอกู
)

ความเห็นผูบังคับบัญชา
ขอรั บ รองวาผู กู ป ฏิ บั ติ งานอยู จ ริง ไม อยู ระหว างการขอยายหรื อลาออก และสามารถหั กเงิน ไดร ายเดือ น
ณ ที่จาย ชำระหนี้ใหแกสหกรณได
ลงชื่อ
(
)
ตำแหนง

เอกสารประกอบการยื่นกูสามัญ
 บัตรสมาชิกสหกรณของผูกู/ ผูค้ำประกัน (มีลายมือชื่อบนหนาบัตรชัดเจน)
 สำเนาทะเบียนบานของผูกู/ ผูค้ำประกัน
 สลิปเงินเดือน ยอนหลัง 3 เดือน รับรองโดยผูบังคับบัญชา (ครูเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน)
 สำเนารายการบัญชีเงินเดือนเขาธนาคาร (Statement) ยอนหลัง 3 เดือน (ครูเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน)
 สำเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ
 (เฉพาะพนักงานฯ) หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน รับรองโดยผูบังคับบัญชา
 (เฉพาะครูเอกชน) สำเนาหนังสือแตงตั้งครูใหปฏิบัติหนาที่

(สวนของเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด)
 เห็นควรอนุมัติ
ความเห็นเจาหนาที่

ลงชื่อ
(
วันที่

บาท  ไมควรอนุมัติ หรือควรอนุมัติเพียง

เจาหนาที่สินเชือ่
)

ลงชื่อ
(
วันที่

บาท

ผูจัดการ
)

(สวนของคณะกรรมการเงินกู สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด)
 อนุมัติ
 อนุมัติเพียง
 ไมอนุมัติ เหตุผล

บาท
บาท

ลงชื่อ
(
วันที่

ไดรับการอนุมัติเงินกู ตามมติที่ประชุมเงินกู
ครั้งที่.............../...............

เหตุผล

กรรมการเงินกู
)

ลงชื่อ............................................ผูจา ยเงิน
(............................................)
วันที่.......................................

สัญญาเงินกูสามัญ
สัญญาเงินกูเลขที่
/
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
วันที่
เลขทะเบียนสมาชิก
อายุ
ป
อำเภอ
จั ง หวั ด ยะลา
ตำบล
อำเภอ
ขอทำหนั ง สื อ สั ญ ญากู เ งิ น ไว ต อ

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
ทำงานในตำแหน ง
สนง./โรงเรี ย น
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
ถนน
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด เปนจำนวน
บาท
(
) และไดรับเงินกูจำนวนดังกลาวโดยถูกตองครบถวนแลว
ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรา รอยละ
ตอป ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่สหกรณจะตอง
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมให สหกรณ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้
สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาขอชำระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังนี้
 ตนเงินเทากันทุกงวด งวดละ
บาทพรอมดอกเบี้ย
รวม
งวด
 ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด งวดละ
บาท
รวม
งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจำเดือน
พ.ศ.
เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาการสงเงินกู (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกำหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไวสำหรับงวด
นั้นๆ
ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินได
รายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินได
อื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น
มอบไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามหนังสือสัญญากูเงินสามัญนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอที่วาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือวา
เงินกูที่ไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำ ขาพเจา
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมสม
สำหรับขาราชการ บำเหน็จ บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่
ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชำระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
*** หมายเหตุ ลงลายมือชื่อในชอง
/ขอ 7. หากขาพเจา

สัญญาเงินกูสามัญ (ตอ)
ข อ 7. หากข า พเจ า ได ย า ยที่ อ ยู จ ากที่ ได แ จงไวในหนั งสือ นี้ ขาพเจ าจะแจงให ส หกรณ ท ราบเป น หนั งสื อ โดยทั น ที
ขอ 8. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนำเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่
ข าพเจ าได รั บ ไปหั ก กลบลบหนี้ เงิ น กู ที่ ข าพเจ ามี อ ยู กั บ สหกรณ ได เมื่ อ ข าพเจ ามี สิ ท ธิ ได รั บ เงิ น ดั งกล าวและให ถื อ เอา
ขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาที่จะใหหักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณมีอำนาจที่จะดำเนินการหักกลบลบหนี้ได
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอ
หนาพยาน
ลงชื่อ
ผูกู
(
)
ลงชื่อ
พยาน
ลงชือ่
พยาน
(
)
(
)

คำยินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ตามหนังสือกูเงินฉบับขางตนนี้และขาพเจาไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
ลงชื่อ
คูสมรสผูกู
(
)
*** หมายเหตุ หากผูค้ำประกันคูสมรสเสียชีวิตหรือจดทะเบียนหยา ใหแสดงหลักฐานประกอบดวย
---------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ
(

เจาหนาที่ผูตรวจ
)

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ
สัญญาเงินกูเลขที่
/
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เลขทะเบียนสมาชิก
อายุ
ป
ทำงานในตำแหน ง
สนง./โรงเรี ย น
อำเภอ
จั ง หวั ด ยะลา
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
ขอทำหนั ง สื อ สั ญ ญาค้ ำ
ประกันเงินกูไวตอ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้จะใชคำวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ข อ 1. ตามที่ น าย/นาง/นางสาว
กู เ งิ น จากสหกรณ
จำนวนเงิน
บาท(
) ตามหนังสือสัญญาเงินกูสามัญเลขที่
/
ฉบั บ ลงวัน ที่
และผู กูไดรับ เงิน ไปจากสหกรณ โดยถูกตองแล ว
ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณ
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และรับทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนกำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงิน สำหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจา
ยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชำระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพน
จากการค้ ำประกั น รายนี้ จนกว าผู ที่ ข าพเจ าค้ ำประกั น ไว นี้ จ ะได ให ส มาชิ ก อื่ น ซึ่ งคณะกรรมการดำเนิ น การของสหกรณ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและ
เงินอื่นใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน ณ ที่จาย ชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชำระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน และเงินอื่นใดของ
ขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความ
ยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ำประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อ
แสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดชำระหนี้จนสิ้นเชิง

*** หมายเหตุ ลงลายมือชื่อในชอง

/ขอ 6.หากขาพเจา

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ (ตอ)
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ
ผูค้ำประกัน
(
)
ลงชื่อ
พยาน
ลงชือ่
พยาน
(
)
(
)

คำยินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ำประกันมีคูสมรส)
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาค้ำประกันการกูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันเงินกูฉ บับ
ขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
ลงชื่อ
คูสมรสผูค้ำประกัน
(
)
*** หมายเหตุ หากคูสมรสผูค้ำประกัน เสียชีวิตหรือจดทะเบียนหยา ใหแสดงหลักฐานประกอบดวย
---------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ
(

เจาหนาที่ผูตรวจ
)

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ
สัญญาเงินกูเลขที่
/
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)
เลขทะเบียนสมาชิก
อายุ
ป
ทำงานในตำแหน ง
สนง./โรงเรี ย น
อำเภอ
จั ง หวั ด ยะลา
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่
หมูที่
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
ขอทำหนั ง สื อ สั ญ ญาค้ ำ
ประกันเงินกูไวตอ สหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้จะใชคำวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ข อ 1. ตามที่ น าย/นาง/นางสาว
กู เ งิ น จากสหกรณ
จำนวนเงิน
บาท(
) ตามหนังสือสัญญาเงินกูสามัญเลขที่
/
ฉบั บ ลงวัน ที่
และผู กูไดรับ เงิน ไปจากสหกรณ โดยถูกตองแล ว
ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณ
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และรับทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนกำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงิน สำหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจา
ยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชำระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพน
จากการค้ ำประกั น รายนี้ จนกว าผู ที่ ข าพเจ าค้ ำประกั น ไว นี้ จ ะได ให ส มาชิ ก อื่ น ซึ่ งคณะกรรมการดำเนิ น การของสหกรณ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและ
เงินอื่นใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน ณ ที่จาย ชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชำระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน และเงินอื่นใดของ
ขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความ
ยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ำประกันนี้ โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อ
แสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดชำระหนี้จนสิ้นเชิง

*** หมายเหตุ ลงลายมือชื่อในชอง

/ขอ 6.หากขาพเจา

สัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญ (ตอ)
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปน
สำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ
ผูค้ำประกัน
(
)
ลงชื่อ
พยาน
ลงชือ่
พยาน
(
)
(
)

คำยินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ำประกันมีคูสมรส)
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว
เปนคูสมรสของ นาย/นาง/นางสาว
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาค้ำประกันการกูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ตามหนังสือค้ำประกันเงินกูฉ บับ
ขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
ลงชื่อ
คูสมรสผูค้ำประกัน
(
)
*** หมายเหตุ หากคูสมรสผูค้ำประกัน เสียชีวิตหรือจดทะเบียนหยา ใหแสดงหลักฐานประกอบดวย
---------------------------------------------------------------------------

ลงชื่อ
(

เจาหนาที่ผูตรวจ
)

