สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 71/11071 จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2506
สำนักงานเลขที่ 375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7321-2509, 0-7321-4473 โทรสาร 0-7324-4489

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว
-----------------------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด ข้อ 7(2)
(2.7), 21 แห่งระเบีย บสหกรณ์ ฯ ว่าด้ว ยการให้เงินกู้ แก่สมาชิก สหกรณ์ พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มติคณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2565 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 จึงออกประกาศ
ให้สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นคำขอกู้และเอกสารประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์
และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. หลักเกณฑ์ในการดำเนินการ โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว
1.1 ชื่อโครงการ “สินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว”
1.2 วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
1.3 งวดชำระหนี้ ไม่เกิน 240 งวด โดยชำระคืนเฉลี่ยทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นงวด
รายเดือนเท่าๆ กัน พร้อมคิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี และหรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ย
ของสหกรณ์ฯ
สำหรับผู้กู้ที่เป็นข้าราชการ ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 85 ปี เว้นแต่สมาชิกที่
เป็นลูกจ้างประจำในหน่วยงานราชการ ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 65 ปี และสมาชิกสังกัดโรงเรียนเอกชน
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานจ้างตามภารกิจ และผู้กู้ที่มีอายุราชการน้อยกว่า 20 ปี
ต้องชำระหนี้ให้หมดสิ้นภายในอายุ 60 ปี
1.4 หลักประกันเงินกู้ ต้องมีบุคคลที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ (สมาชิกสามัญ) ค้ำประกัน 1 คน
และสมาชิกใช้สิทธิค้ำประกันเงินกู้ตามโครงการนี้ได้เพียง 1 สัญญา เท่านั้น หรือใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน
ตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯกำหนด
สำหรับผู้กู้ที่มิได้เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้าราชการ
เท่านั้น
กรณีผู้กู้ในสังกัดโรงเรียนเอกชน ลูกจ้างประจำ พนักงานบริการ กู้ในวงเงินไม่เกิน
80,000 บาท ผู้ค้ำประกันไม่ต้องเป็นข้าราชการก็ได้
1.5 การคำนวณสิทธิในการยื่นกู้ คือนำเงิน ได้รายเดือน (เงินเดือน, เงินบำนาญ,
เงิ น วิ ท ยฐานะ, เงิ น เพิ ่ ม พิ เ ศษสำหรั บ การสู ้ ร บ, เงิ น ประจำตำแหน่ ง ) คำนวณแล้ ว มี ร ายรั บ คงเหลื อ
โดยไม่รวมเงินเสี่ยงภัยพื้นที่พิเศษ และเงินอื่นๆ ดังนี้
1.5.1 มีเงินรายรับคงเหลือ 501 – 1,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
1.5.2 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,001 - 1,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
1.5.3 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,501 - 2,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท
1.5.4 มีเงินรายรับคงเหลือ 2,001 – 2,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
1.5.5 มีเงินรายรับคงเหลือ 2,501 – 3,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท
1.5.6 มีเงินรายรับคงเหลือ 3,001 ขึ้นไป กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
สำหรับสมาชิกที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่า 501 บาท สหกรณ์จะคำนวณการให้เงินกู้
ตามสิทธิในการผ่อนชำระ โดยต้องสามารถให้สหกรณ์หักชำระหนี้ได้
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ทั ้ ง นี ้ สหกรณ์ จ ะนำภาระหนี้ ท ี่ ปรากฏตามสลิ ป เงิน เดื อ น หรื อ รายการเดินบัญชี
(Statement) มาคำนวณในการให้เงินกู้
สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และพนักงานจ้างตามภารกิจ
หรือหน่วยโรงเรียนเอกชน (หมวด M ) สหกรณ์ฯจะใช้หลักเกณฑ์การให้กู้เงินสามัญตามระเบียบสหกรณ์ฯ
ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ข้อ 17,18 ในการคำนวณสิทธิยื่นกู้
กรณีสมาชิกที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สหกรณ์ฯ จะพิจารณาตามเงินงวดชำระหนี้ ภาระหนี้
ปัจจุบัน และประมาณการบำนาญตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์คำนวณ
1.6 อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด มาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
1.7 ผู้กู้ต้องมีทุนเรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากไม่ถึงให้ซื้อหุ้นเพิ่ม
โดยหักจากเงินกู้ที่สมาชิกได้รับ
1.8 วงเงินกู้ตามโครงการ พิจารณาอนุมัติตามวงเงิน 300 ล้านบาท ที่เหลือจากการกู้
ปกติในเดือนสิงหาคม บัญชีปี 2565 และพิจารณาตามลำดับที่สหกรณ์ฯ ลงทะเบียนรับคำขอกู้ไว้
1.9 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้กับสหกรณ์ฯ แล้ว หากมีเงินได้รายเดือนคงเหลือ
ตามเกณฑ์ในข้อ 1.5 ให้สามารถใช้สิทธิยื่นกู้ได้ สหกรณ์จะดำเนินการคำนวณงวดชำระหนี้รายเดือนในสัญญา
เงินกู้รวมหนี้มาประกอบการพิจารณาอนุมัติให้กู้
1.10 สมาชิกที่ได้รับการอนุมัติเงินกู้ เมื่ อเกษียณอายุราชการแล้ว จะต้องมีเงินบำนาญ
หรือบำเหน็จรายเดือนเพียงพอให้หักชำระหนี้ตามจำนวนเงินงวดชำระหนี้รายเดือนต่อสหกรณ์
1.11 สมาชิกผิดนัดไม่ว่าในฐานะผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน ทุกกรณีหรือ หลักประกันเงิน กู้
บกพร่อง หรือมีคดีฟ้องร้องกับสหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ เว้นแต่สมาชิกที่ได้รับอนุมัติไม่ให้ตกเป็นผู้
ผิดนัด
1.12 ไม่เป็นสมาชิกที่อยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
หรือศาลพิพากษาให้ล้มละลายแต่อย่างใด เว้นแต่คณะกรรมการเงินกู้เห็นสมควรให้มีสิทธิยื่นกู้เพื่อบรรเทา
ความเดือดร้อนแก่สมาชิก
ข้อ 2. เอกสารประกอบคำขอกู้
2.1 คำขอกู้ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด
2.2 สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
2.4 สลิปเงินเดือนหรือ e-money (ผู้บังคับบัญชาระดับต้นหรือเจ้าหน้าที่การเงิน เป็น
ผู้รับรอง) 3 เดือน และรายการเดินบัญชี (Statement) 3 เดือน สุดท้ายก่อนยื่นกู้
สำหรับข้าราชการบำนาญ ให้แนบสลิปเงินเดือน (รับรองตนเอง) 1 เดือน และรายการ
เดินบัญชี 1 เดือน (Statement) สุดท้ายก่อนยื่นกู้
สำหรับสมาชิกหน่วยโรงเรียนเอกชน ให้แนบสลิป เงินเดือน (เจ้าหน้าที่การเงินหรือ
ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง) 6 เดือน และรายการเดินบัญชี 6 เดือน (Statement) สุดท้ายก่อนยื่นกู้
2.5 สำเนาหนังสือแต่งตั้งครูให้ปฏิบัติหน้าที่ (สำหรับสมาชิกหน่วยโรงเรียนเอกชน)
2.6 หนังสือรับรองอายุงานในการปฏิบัติงาน (สำหรับสมาชิกพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานราชการ พนักงานจ้างตามภารกิจ)
2.7 สำเนาหน้าสมุดบัญชีสหกรณ์หรือสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ต้องการ
โอนเงินกู้เข้าบัญชี
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2.8 เอกสารประกอบคำขอกู้ รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับที่เป็นเอกสารสำเนาและ
หากเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่รับคำขอกู้
ข้อ 3. ขั้นตอนการดำเนินการรับคำขอกู้และพิจารณาอนุมัติ
3.1 สมาชิ ก สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์ ม คำขอกู้ ผ ่ า นทางเว็ บ ไซต์ ส หกรณ์ ฯ
www.coopyala.com หรื อ ขอรั บ ได้ ท ี ่ ส ำนั ก งานสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ย ะลา จำกั ด ตั ้ ง แต่ ว ั น ที่
20 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป
3.2 สมาชิก สามารถยื่นคำขอกู้ ได้ ที่ส ำนั กงานสหกรณ์ ออมทรั พย์ครูย ะลา จำกัด
โดยแบ่งเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที ่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 1 – 5 สิ ง หาคม 2565 โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ผ ู ้ ย ื ่ น กู้
ตามลำดับการยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2565 โอนเงิน
เข้าบัญชีผู้ยื่นกู้ ตามลำดับการยื่นกู้ ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนิน การอนุม ัติ ในหลั กการสำหรั บสมาชิ กที่ม ีเ งิน คงเหลื อ
และเอกสารถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามประกาศ ให้ฝ่ายจัดการตรวจสอบ และนำเสนอคณะกรรมการเงินกู้ลง
นามอนุมัติ
3.3 สมาชิกที่ไม่สามารถมายื่นด้วยตนเองหรืออยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งคำขอกู้ พร้อม
เอกสารประกอบการยื่น กู้ ทางไปรษณีย์ โดยวงเล็บมุมซองว่า “คำขอกู้ โ ครงการสินเชื่อ เพื่อพัฒ นาชีวิต
ครอบครัว” ส่งมาที่ ฝ่ายสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด 375 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมือง
จังหวัดยะลา 95000 ตามวันในข้อ 3.2
อนึ่ง หากกฎกระทรวงเกี่ยวกับการให้สินเชื่อเงินกู้สหกรณ์กำหนดใช้บังคับ สหกรณ์ฯขอ
สงวนสิทธิ์ดำเนินการคำนวณและถือใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวในการพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นายวัลลภ คลังจันทร์)
ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จำกัด
ชุดที่ 59

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

เลขที่สญ
ั ญา............................../ 2565

ลงชื่อ...........................ผูตรวจเอกสาร

คำขอและหนังสือกูเงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

เอกสารการยื่นกู
สำเนาบัตรสมาชิกสหกรณฯ ผูกูและผูค ้ำประกัน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ผูก ูและผูค ้ำประกัน
สลิปเงินเดือน
- สำหรับขาราชการ, ลูกจางประจำ, พนักงานฯ ยอนหลัง 3 เดือน
จนท.การเงิน หรือผูบังคับบัญชารับรอง
- หนวยบำนาญ เดือนลาสุด 1 เดือน รับรองเอกสารดวยตนเอง
- หนวยเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน จนท.การเงิน หรือผูบังคับบัญชารับรอง
รายการบัญชีเงินเดือนเขาธนาคาร (STATEMENT) รับรองเอกสารดวยตนเอง
- สำหรับขาราชการ, ลูกจางประจำ, พนักงานฯ ยอนหลัง 3 เดือน
- หนวยบำนาญ ยอนหลัง 1 เดือน
- หนวยเอกชน ยอนหลัง 6 เดือน
สำเนาหนังสือแตงตั้งครูใหปฏิบัตหิ นาที่ (เฉพาะครูเอกชน)
หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันเริ่มปฏิบตั ิงาน (เฉพาะพนักงานฯ)
สำเนาหนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ประสงครับเงินกูเขาบัญชี
(สหกรณฯ หรือธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีผูกูเทานัน้ )

คำรับรองผูบังคับบัญชาผูกู
ผูกู (ชื่อ-สกุล)
บรรจุราชการ/ เริ่มปฏิบัติงาน วันที่
และปจจุบันมีอายุราชการ/ อายุงานรวม

ป

ขอรับรองวาผูกูปฏิบัติงานอยูจริง ไมอยูระหวาง
การขอยาย/ ลาออก/ ถูกสอบสวนทางวินัย
สามารถหักเงินไดรายเดือน ณ ที่จาย ชำระหนี้
ใหแกสหกรณฯ ได
ลงชื่อ
(
ตำแหนง
วันที่

ผูบังคับบัญชา
)

เขียนที่
วันที่

เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด
ขอ 1. ขาพเจา (ผูกู)
เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ป เกิด
อายุ
ป เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด เลขทะเบียน
เปน  ขาราชการ  บำนาญ  ลูกจางประจำ  พนักงาน  ครูเอกชน ตำแหนงงาน
สังกัด
อำเภอ
จังหวัด
มีเงินไดรายเดือนดังนี้ 1 เงินเดือน
2 เงิน พสร.
3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหนง
ที่อยูปจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท
สถานภาพการสมรส  โสด  หมาย  หยา  สมรส คูสมรสชื่อ
มีความประสงคขอยื่นกูเงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว รายละเอียดดังนี้
ขอ 2. ขาพเจาขอกูเงิน จำนวน
บาท (
)
โดยนำเงินไปใชเพื่อ
และในการยื่นกูเงินครั้งนี้ขาพเจามีความประสงคใหหักชำระหนี้เงินกูสหกรณ
สัญญาอื่น ๆ ดังนี้
ขาพเจาประสงครับเงินกูเขาบัญชี
 สหกรณฯ ชื่อบัญชี
เลขทีบ่ ัญชี
 ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี
เลขทีบ่ ัญชี
และถือวาขาพเจาไดรับเงินกูครบถวนในวันทำสัญญานี้
/ ขอ 3. ขาพเจายอม...
*** หมายเหตุ ผูกูลงลายมือชื่อกำกับลงในชอง
คำขอและหนังสือกูเ งิน/ หนังสือค้ำประกันเงินกู โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว (หนา 1 จาก 3)

ขอ 3. ขาพเจายอมชำระดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณฯ ในอัตรารอยละ 6.25 ตอป ในกรณีที่มีเหตุจำเปนที่สหกรณฯจะตองเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณฯ ไมตองแจงใหขาพเจาทราบ
ลวงหนา
ขอ 4. ขาพเจาขอชำระหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด งวดละ
บาท
รวมทั้งหมด
งวด ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจำเดือน
พ.ศ. 2565 เปนตนไป ขาพเจาขอยืนยันวาการสงเงินกู
(รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกำหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไวสำหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 5. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยตามขอ 4. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินได
อื่น ๆ ของขาพเจา หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ นั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น ๆ ของขาพเจา เพื่อสงตอ
สหกรณฯ ดวยความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป โดยทำหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น ๆ มอบไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตาม
หนังสือสัญญากูเงินนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 6. ขาพเจายินยอมถือวาในกรณีตามขอบังคับในขอที่วาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู หรือในกรณีที่ขาพเจาปฏิบัติ
ผิดขอสัญญาขอหนึ่งขอใด ใหถือวาเงินกูที่ไดรับไปจากสหกรณฯ นี้ เปนอันถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตอง
คำนึงถึงกำหนดเวลาที่ใหไวนี้
ขอ 7. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณฯ วา ถาขาพเจาลาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำ ขาพเจาจะตองแจงเปน
หนังสือใหสหกรณฯ ทราบ และจัดการชำระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้สินใหเสร็จสิน้ ตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมสำหรับขาราชการ บำเหน็จ
บำนาญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางใหแก
ขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชำระหนี้ตอสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 8. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขอ 9. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณฯ ขาพเจาประสงคใหสหกรณฯ นำเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจา
ไดรับไป หักกลบลบหนี้เงินกูที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณฯ ได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาที่
จะใหหักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณฯ มีอำนาจที่จะดำเนินการหักกลบลบหนี้ได
ขอ 10. ขาพเจาขอรับรองวา ในขณะทำสัญญานี้ ขาพเจาไมอยูในระหวางถูกดำเนินคดีลมละลายหรือศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด
ขอ 11. ขาพเจาไดแนบหลักฐานเพื่อเปนหลักประกันเงินกูมาพรอมหนังสือฉบับนี้ดวยแลว
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาเงินกูโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัวนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตองจึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ
(

ผูกู
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
สมาชิกเลขที่

พยาน
)

ลงชื่อ
(
สมาชิกเลขที่

(

คูสมรสผูกใู หความยินยอม
)
พยาน
)

*** หมายเหตุ ผูกูลงลายมือชื่อกำกับลงในชอง
คำขอและหนังสือกูเ งิน/ หนังสือค้ำประกันเงินกู โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว (หนา 2 จาก 3)

หนังสือค้ำประกันกูเงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา (ชื่อ-สกุล ผูค้ำประกัน)
เลขประจำตัวประชาชน
วัน/เดือน/ป เกิด
อายุ
ป เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด เลขทะเบียน
เปน  ขาราชการ  บำนาญ  ลูกจางประจำ  พนักงาน  ครูเอกชน ตำแหนงงาน
สังกัด
อำเภอ
จังหวัด
มีเงินไดรายเดือนดังนี้ 1 เงินเดือน
2 เงิน พสร.
3 เงินวิทยฐานะ/ตำแหนง
ที่อยูปจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท
สถานภาพการสมรส  โสด  หมาย  หยา  สมรส คูสมรสชื่อ
ขอทำหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูไวตอสหกรณออมทรัพยครูยะลา จำกัด ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้จะใชคำวา “สหกรณฯ”เพื่อเปนหลักฐาน
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่ (ชื่อ-สกุล ผูกู)
กูเงินจากสหกรณฯ จำนวน
บาท
(
) ตามหนังสือสัญญาเงินกูเลขที่สัญญา
/2565 และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณฯ
โดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1. และรับทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกูกอนกำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัวนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอ
ผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชำระครบถวน
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากเปนสมาชิกของสหกรณฯ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ำ
ประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณฯ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทน
ขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชำระหนี้ใหแกสหกรณฯ แทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน
ณ ที่จาย ชำระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองชำระใหสหกรณฯ จากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณฯ ดวย โดยขาพเจาไดทำหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณฯ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระตามหนังสือกูเงินสามัญ
ที่ขาพเจาไดค้ำประกันนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทำหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณฯ เพื่อแสดงตอ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณฯ จนกวาสหกรณฯ จะไดชำระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณฯ ทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัวนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลง
ลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ
(

ผูค้ำประกัน
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ
(
สมาชิกเลขที่

พยาน
)

ลงชื่อ
(
สมาชิกเลขที่

(

คูสมรสผูคำ้ ประกันใหความยินยอม
)
พยาน
)

*** หมายเหตุ ผูค้ำประกันลงลายมือชื่อกำกับลงในชอง
คำขอและหนังสือกูเ งิน/ หนังสือค้ำประกันเงินกู โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีวิตครอบครัว (หนา 3 จาก 3)

