ดอกเบี้ยเกา.................วัน................................บาท
ดอกเบี้ยใหม...............วัน.................................บาท
ออกใบเสร็จดอกเบีย้ รับ...........................................
ตน ฉฉ. ....................ด/บ .............รวม……....….…..
โอนเงินเขาบัญชีผูกู.................................................

เงินกู… ………………………….........................................บาท
หนี้สินเงินกูส ามัญ……….………...................................บาท
หนี้สินเงินกูฉุกเฉิน.....................................................บาท
คาง………..……….………….…จํานวน…..........................งวด
ยอดจาย.....................................................................บาท

คําขอกูเงินสามัญโดยใชเงินฝากออมทรัพยพิเศษค้ําประกัน
สัญญาที.่ ...............................................................
เขียนที่ .................................................................
วันที่ ....................................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด
ขาพเจา .............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................................
ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จํานวน......................................................................บาท
(..............................................................................................................................................................................)
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้
ใชจายในครอบครัว
ชําระหนี้สินอื่น
สราง / ซอมแซมที่อยูอาศัย
ซือ้ /ซอมยานพาหนะ
ซื้อบาน / ที่ดิน
ลงทุนประกอบอาชีพอื่น
อืน่ ๆ ระบุ..........................................................................................................
ขอ 2. ขณะนี้ขาพเจารับราชการหรือทํางานในตําแหนง.............................................................
สังกัด...............................................บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ เลขที่ .....................................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่...................................................ถนน................................................................................
แขวง/ตําบล............................................................. เขต/อําเภอ..............................................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.......................................โทรศัพท................................................
ปจจุบันรับเงินเดือน /คาจาง/บํานาญ เดือนละ............................................บาท
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขอสงเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (พรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตรา
ที่สหกรณกําหนด) จํานวน................งวด ๆ ละ .........................บาท ( ................................................................)
ตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 4. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณตามแบบ ที่
สหกรณกําหนด
ลงชื่อ...........................................................ผูขอกู
(………………………………………….)
( เอกสารพิมพ หนา-หลัง )
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(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่ของสหกรณกรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู
จํานวนเงินกู...................................................บาท
(………………………………………………………………..…………………..)

เงินไดรายเดือน
(บาท)

เงินคาหุน
(บาท)

เงินฝากออมทรัพย
พิเศษ
(บาท)

วงเงินกูส ูงสุด
(บาท)

วงเงินกูคงเหลือ(บาท)

....................................................................เจาหนาที่
(.................................................................)
…………./……………../……………….

คณะกรรมการเงินกูไดรับรองการอนุมัติใหกู ในการประชุมครั้งที่..............................
เมื่อ................................................. จํานวนเงิน...............................................บาท
(............................................................................................................................)
.................................................................................จนท..ฝายสินเชื่อ(ผูบันทึก)

หนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ
สัญญาเลขที่...............................ลงวันที่.......................................................
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด
วันที.่ ..........................................................................................
ขาพเจา……………………….………….……….…สมาชิกสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด
เลขทะเบียนที…่ …..…….....อายุ..............ป เลขประจําตัวประชาชน  -  -  -  - 
รับราชการหรือทํางานในตําแหนง…………………………………………...…….…………..………..สังกัด………………………………………………………
ป จ จุ บั น อยู บ านเลขที่ ………….. หมู ที่ . .............ถนน................................................ตํา บล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. ............................โทรศัพท……….........……..…………
ขอทําหนังสือกูไวตอ สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือกูนี้จะใชคําวา
"สหกรณ" เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ข าพเจ าได กู เงิ นจากสหกรณ เป นเงิ นจํ านวน………………….……………………………..……………………….…….บาท
(…………………………………………….…………………….…….) และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองครบถวนแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูรวมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ............................ตอป เปนงวดรายเดือน
เทากัน งวดละ ..........................................บาท (.............................................................................................................................)
ตอเนื่องกัน รวม..........................งวด เวนแตมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ทั้งนี้ตั้งแตเดือน....................................เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชําระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดชําระภายในวันสิ้น
เดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ

ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น ผูกูยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูตามที่
สหกรณเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณทําเปนหนังสือประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหกรณใหสมาชิกทราบ
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักจํานวนเงินงวด
ชําระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยู
ตลอดไป ทั้งนี้จนกวา จะไดชําระหนีต้ ามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 4. ข า พเจ า ยิ น ยอมให ถื อ ว า ในกรณี ใ ด ๆ ซึ่ ง กํ า หนดในข อ บั ง คั บ ของสหกรณ ว า ด ว ยการควบคุม
หลักประกันและการเรียกคืนเงินกู หรือกรณีการปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดก็ดี หรือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงิน
หรือดอกเบี้ยเปนเวลาถึงสองเดือนตอเนื่องก็ดี ขาพเจายินยอมใหถือวาเงินกูนี้ถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาชําระหนี้ที่ใหไวในสัญญานี้ และขาพเจายอมรับผิดจะใชคืนคาใชจาย
ที่สหกรณตองเสียไป อันเนื่องมาจากการผิดนัด ผิดสัญญาของขาพเจา รวมตลอดทั้งคาใชจายในการเตือน เรียกรอง
บอกกลาว ทวงถาม ดําเนินคดี และการบังคับชําระหนี้ดวย เต็มจํานวนทุกประการ
ไดรับสําเนาหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญแลว และยินยอมใหสหกรณเก็บสําเนาคูฉบับไว
ตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือกูสาํ หรับเงินกูสามัญ
...............................................................
(..............................................................)
( เอกสารพิมพ หนา-หลัง )

-2ขอ 5. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา
ขาพเจาจําตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้ซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนถาขาพเจา ไมจัดการ
ชําระหนี้ใหเสร็จสิ้น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ผูจายพึงจายใหกับขาพเจา หรือเงินสะสม
ขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกบข. เงินกองทุนเลี้ยงชีพ ที่จายใหขาพเจาหรือทายาท หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอ สหกรณ
ใหเสร็จเสียกอนได
ขอ 6. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาไดนําเงินฝากของขาพเจา
ตามจํานวนเงินฝากเปนหลักประกันเงินกูข องขาพเจา

สมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที…่ …………………..........

ขอ 7. ผูกูไดรับสําเนาคูฉบับหนังสือกูนี้ไวแลวตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือกูนี้แลว ผูกูไดอานขอความในหนังสือกูนี้
โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ……………………………………………………………….ผูกู
(……………………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………………………………พยาน
(……………………………………………………….)

อนุมัติ
(ลงชื่อ) ร.ต.หญิง.................................................................ร.น.
(ภูมิรัตน ชัยศิร)ิ
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด
...…………/……………………/……….…..
ขาพเจา………………………………………………………………ไดรับเงินกู จํานวน…………….………………….บาท
(……………………………………………………..……………) ตามหนังสือกูน ี้ไปเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ…………………………………………………… ผูรับเงิน
ลงชื่อ…………………………………………………….เจาหนาที่ผูตรวจสัญญากู
ลงชื่อ…………………………………………………….เจาหนาที่ผูจายเงิน

สวนของเจาหนาที่
1.เปนบุคคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปอ งกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ไมเปน  เปน
2.เปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามประกาศ ปปง. กําหนด  ไมเปน  เปน
3.เปนผูที่ประกอบอาชีพความเสี่ยงสูง  ไมใช  ใช
4.เปนบุคคลที่มติหรือประกาศภายใตคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนด  ไมเปน  เปน
5.ประเมินความเสี่ยง  ต่ํา  กลาง  สูง

ลงชื่อ......................................
(
)
เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
......../........../.........

