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

เงินกู………..…………………….................................บาท
หนี้สินเงินกูสามัญ………….……............................บาท
หนี้สินเงินกูฉุกเฉิน..............................................บาท
คาง…………..…....……….………จำนวน…...............งวด
ยอดจาย..............................................................บาท

คำขอกูเงินสามัญโดยใชเงินคาหุนค้ำประกัน
(สมาชิกสมทบ)
สัญญาที.่ .............................................................
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ...................................................................
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
ขาพเจา ...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
ขอเสนอคำขอกูเงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ข าพเจ าขอกู เงิน ของสหกรณ จำนวน..................................................................บาท
(..............................................................................................................................................................................)
โดยจะนำไปใชเพื่อการดังตอไปนี้
ใชจายในครอบครัว
ชำระหนี้สินอืน่
สราง / ซอมแซมที่อยูอาศัย
ซื้อ/ซอมยานพาหนะ
ซื้อบาน / ที่ดิน
ลงทุนประกอบอาชีพอื่น
อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................................
ขอ 2. ขณะนี้ขาพเจารับราชการหรือทำงานในตำแหนง.............................................................
สังกัด...............................................บัตรประจำตัวประชาชน/ขาราชการ เลขที่ .....................................................
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่...................................................ถนน................................................................................
แขวง/ตำบล............................................................. เขต/อำเภอ..............................................................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.........................................โทรศัพท..............................................
ปจจุบนั รับเงินเดือน /คาจาง/บำนาญ เดือนละ............................................บาท
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขอสงเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (พรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตรา
ที่สหกรณกำหนด) จำนวน................งวด ๆ ละ .........................บาท (.................................................................)
ตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 4. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทำหนังสือกูสำหรับ เงินกูสามัญใหไวตอสหกรณตามแบบ
ทีส่ หกรณกำหนด
ลงชื่อ...........................................................ผูขอกู
(………………………………………….)
(เอกสารพิมพ หนา-หลัง )
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(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่ของสหกรณกรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู
จำนวนเงินกู...................................................บาท
(………………………………………………………………..…………………..)

เงินไดรายเดือน
(บาท)

เงินคาหุน
(บาท)

วงเงินกูสูงสุด
(บาท)

วงเงินกูค งเหลือ(บาท)

....................................................................เจ้าหน้าที
(.................................................................)
…………./……………../……………….
คณะกรรมการเงินกูไดรับรองการอนุมัติใหกู ในการประชุมครั้งที.่ .......................
เมื่อ................................................ จำนวนเงิน.............................................บาท
(.........................................................................................................................)
.................................................................................จนท..ฝายสินเชื่อ(ผูบนั ทึก)

หนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญ
สัญญาเลขที่...............................ลงวันที่.....................................................
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
วันที.่ ..........................................................................................
ขาพเจา………………………….……………………………………….……สมาชิกสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
เลขทะเบียนที่……..…….....อายุ..............ป เลขประจำตัวประชาชน  -  -  -  - 
รับ ราชการหรือ ทำงานในตำแหน ง……………………………...………………………..…………..………..สั งกั ด…………………………..………………
ป จ จุ บั น อยู บ า นเลขที่ ………….. หมู ที่ ..............ถนน................................................ตำบล/แขวง...................................
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย. ............................โทรศัพท………....………....…………
ขอทำหนังสือกูไวตอสหกรณ ออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒ นา จำกัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือกูนี้จะใชคำวา
"สหกรณ" เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกเู งินจากสหกรณ เปนเงินจำนวน…………………………………………………………………………………….บาท
(……………………………………………………………………………….…….) และขาพเจาไดรับเงินจำนวนดังกลาวนี้โดยถูกตองครบถวนแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูรวมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ......................ตอป เปนงวดรายเดือนเทากัน
งวดละ ..........................................บาท (.............................................................................................................................)
ตอเนื่องกัน รวม..........................งวด เวนแตมกี ารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ทั้งนี้ตั้งแตเดือน.................................เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกำหนดชำระภายในวันสิ้นเดือน
ที่ระบุไวสำหรับงวดนั้น ๆ

ในกรณี ที่สหกรณ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น ผูกูยอมเสียดอกเบี้ ยเงินกูตามที่
สหกรณเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณทำเปนหนังสือประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหกรณใหสมาชิกทราบ
ขอ 3. ขาพเจายิน ยอมใหผู บั งคั บ บั ญ ชาหรือ เจาหนาที่ ผูจ ายเงิน ได รายเดื อนของขาพเจา หั กจำนวนเงิน งวด
ชำระหนี้ ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป
ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหถือวาในกรณีใด ๆ ซึ่งกำหนดในขอบังคับของสหกรณวาดวยการควบคุมหลักประกัน
และการเรียกคื นเงินกู หรือกรณี การปฏิ บั ติ ผิดสัญญาข อหนึ่ งข อใดก็ดี หรือค างส งเงินงวดชำระหนี้ ไม วาต นเงินหรือ ดอกเบี้ ย
เปนเวลาถึงสองเดือนตอเนื่องก็ดี ขาพเจายินยอมใหถือวาเงินกูนี้ถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพัก
คำนึงถึงกำหนดเวลาชำระหนี้ที่ใหไวในสัญญานี้ และขาพเจายอมรับผิดจะใชคืนคาใชจายที่สหกรณตองเสียไปอันเนื่องมาจาก
การผิดนัด ผิดสัญญาของขาพเจา รวมตลอดทั้งคาใชจายในการเตือน เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ดำเนินคดี และการบังคับ
ชำระหนี้ดวยเต็มจำนวนทุกประการ

ไดรับสำเนาหนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญแลว และยินยอมใหสหกรณเก็บสำเนาคูฉบับไว
ตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญ
...............................................................
(..............................................................)

(เอกสารพิมพ หนา-หลัง )

-2ขอ 5. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจำ
ขาพเจาจำต องแจงเป นหนั งสือใหสหกรณ ทราบ และจัดการชำระหนี้ ซึ่งข าพเจามี อยูตอสหกรณ ให เสร็จสิ้นกอน ถาขาพเจ า
ไมจัดการชำระหนี้ใหเสร็จสิ้น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมหรือเงินอื่นใดที่ผูจายพึงจายใหกับขาพเจา หรือ
เงินสะสมขาราชการ บำเหน็จ บำนาญ เงินกบข. เงินกองทุนเลี้ยงชีพ ทีจ่ ายใหขาพเจาหรือทายาท หักเงินดังกลาวเพื่อชำระหนี้
ตอสหกรณใหเสร็จเสียกอนได
ขอ 6. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาไดนำทุนเรือนหุนของขาพเจา สมาชิกสหกรณ เลขทะเบียนที่…………………….........
ตามจำนวนเงินคาหุนที่ไดชำระแลวเปนหลักประกันเงินกูของขาพเจา
ขอ 7. ผูกไู ดรับสำเนาคูฉบับหนังสือกูนี้ไวแลวตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือกูนี้แลว 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
......../........../.........

