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

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

คำขอกูเงินสามัญ(เงินสงเคราะห)
สัญญาที.่ .............................................................
เขียนที่ ................................................................
วันที่ ...................................................................
เรียน

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพย หนวยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
ขาพเจา .................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................
บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่  -  -  -  - 
ที่อยูปจจุบนั เลขที่.......................หมู..............ถนน..............................................แขวง/ตำบล...................................................
เขต/อำเภอ..........................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย. ..............................โทรศัพทบาน...............................
โทรศัพทมือถือ...........................ขอเสนอคำขอกูเงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
ขอ 1. ขาพเจาเปนสมาชิกสหกรณเมือ่ วันที่..........................................................ถึงวันขอกูเงินมีอายุการเปน
สมาชิก........................ป มีสิทธิพึงไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ ตามระเบียบของสหกรณ วาดวยการใช
ทุนสาธารณประโยชน จำนวน............................บาท มีความประสงคจะกูยืมเงินจากสหกรณ จำนวน ..............................บาท
(.................................................................................) โดยจะนำไปใชเพือ่ การดังตอไปนี้
ใชจายในครอบครัว
ชำระหนี้สินอื่น
สราง / ซอมแซมที่อยูอาศัย
ซื้อ/ซอมยานพาหนะ
ซื้อบาน / ที่ดิน
ลงทุนประกอบอาชีพอื่น
อื่น ๆ ระบุ..........................................................................................................
ขอ 2. ขาพเจาเสนอบุคคลดังตอปนี้เปนผูค้ำประกัน
ลำดับที่
ยศ – ชื่อ - สกุล
เลขทะเบียน
สังกัด
ลายมือชื่อผูค ้ำประกัน
1
2
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขอสงเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (พรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณกำหนด)
จำนวน...................งวด ๆ ละ .........................บาท (......................................................................) ตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 5. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทำหนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกำหนด

ลงชื่อ...........................................................ผูขอกู
(………………………………………….)

(เอกสารพิมพ หนา-หลัง )
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(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่ของสหกรณกรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู
จำกัดวงเงินกูยืม.............................บาท)
เงินไดราย
เดือน

คาหุน
(บาท)

อายุ
การเปน
สมาชิก (ป)

รอยละ50
ของวงเงิน
สงเคราะห

ฉุกเฉิน

ตนเงินคงเหลือ (บาท)
สามัญ
สามัญ
พิเศษ

รวม

วงเงินกู
คงเหลือ(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการสงคืนเงินกู หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม  เคย  ไมเคย
(2) ขอชี้แจงอื่น ๆ ...........................................................................................................................
รายการเกี่ยวกับผูค้ำประกัน
ที่

ชื่อผูค้ำประกัน

เงินได
รายเดือน
(บาท)

การค้ำประกันเงินกูรายอื่น
ชื่อผูกู

ชื่อผูกู

ชื่อผูกู

วงเงินค้ำ
คงเหลือ

1
2
3

หมายเหตุ

(1) เคยผิดนัดการสงคืนเงินกู หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม  เคย  ไมเคย
(2) ขอชี้แจงอื่น ๆ ...........................................................................................................................
....................................................................เจาหนาที่
(.................................................................)
…………./……………../……………….

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

หนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญ(เงินสงเคราะห)
สัญญาเลขที่...............................ลงวันที่................................
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
วันที.่ ....................................................
ขาพเจา………………………….……………………………………….……สมาชิกสหกรณ เลขทะเบียนที…่ …..…….......อายุ.................ป
เลขประจำตัวประชาชน  -  -  -  - 
เปนขาราชการบำนาญสังกัด........................................................... รับเงินไดรายเดือน ณ ……………................………………....…..……
ปจจุบนั อยูบานเลขที่……….….. หมูท.ี่ .............ถนน............................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย. .......................โทรศัพทบาน……...…........………....
โทรศัพทมือถือ…......................………
ขอทำหนังสือกูไวตอสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ซึง่ ตอไปนี้ในหนังสือกูนี้ จะใชคำวา
"สหกรณ" เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนเงินจำนวน………………..……….บาท (…………………………..………………………….)
และขาพเจาไดรับเงินจำนวนดังกลาวนี้โดยถูกตองครบถวนแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูรวมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ......................ตอป เปนงวดรายเดือนเทากัน
งวดละ .....................................บาท (..................................................................................) ตอเนื่องกัน รวม..........................งวด
เวนแตมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ทั้งนี้ตั้งแตเดือน.................................เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชำระหนี้ (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกำหนดชำระภายในวันสิ้นเดือน
ที่ระบุไวสำหรับงวดนั้น ๆ

ในกรณี ที่สหกรณ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น ผูกูยอมเสียดอกเบี้ ยเงินกูตามที่
สหกรณเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณทำเปนหนังสือประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหกรณใหสมาชิกทราบ
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ ซึ่งขาพเจาตอง
สงต อสหกรณ นั้น จากเงินได รายเดื อนของข าพเจาเพื่ อสงตอสหกรณ ด วย ความยินยอมนี้ ใหมี อยูตลอดไป ทั้งนี้ จนกวาจะได
ชำระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหถือวาในกรณีใด ๆ ซึ่งกำหนดในขอบังคับของสหกรณวาดวยการควบคุมหลักประกัน
และการเรียกคื นเงินกู หรือกรณี การปฏิ บั ติ ผิดสัญญาข อหนึ่ งข อใดก็ดี หรือค างส งเงินงวดชำระหนี้ ไม วาต นเงินหรือ ดอกเบี้ ย
เปนเวลาถึงสองงวดติดตอกัน ขาพเจายินยอมใหถอื วาเงินกูนี้ถึงกำหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคำนึงถึง
กำหนดเวลาชำระหนี้ที่ใหไวในสัญญานี้ และขาพเจายอมรับผิดจะใชคืนคาใชจายที่สหกรณตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดนัด
ผิดสัญญาของขาพเจา รวมตลอดทั้งคาใชจายในการเตือน เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม ดำเนินคดี และการบังคับชำระหนี้ดวย
เต็มจำนวนทุกประการ
ขอ 5. ผูกูไดรับสำเนาคูฉบับหนังสือกูนี้ไวแลวตั้งแตวันที่ลงนามในหนังสือกูนี้แลว ผูกูไดอานขอความในหนังสือกูนี้
โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน

(ลงชื่อ)...................................................................ผูกู
(.............................................................)

(เอกสารพิมพ หนา-หลัง )
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ขาพเจา……………………….…………………………………………………ไดรบั เงินกู จำนวน…………………..…………………….บาท
(………………………………………………………………………………) โดยไดโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
เลขบัญชีที่..................................................... ตามหนังสือกูนี้ไปเปนการถูกตองแลว
ลงชื่อ…………………………………………………… ผูรับเงิน
ลงชื่อ…………………………………………………….เจาหนาที่ผูตรวจสัญญากู
ลงชื่อ…………………………………………………….เจาหนาที่ผูจายเงิน

อนุมัติ
(ลงชื่อ) ร.ต.หญิง..............................................................ร.น.
(ภูมิรัตน ชัยศิริ)
ผูจัดการสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
...…………/……………………/……….….

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
......../........../.........

หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกูสามัญ(เงินสงเคราะห)
เลขที่................../..............
วันที่.............................................
1. ขาพเจา.................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................อายุ..................ป
เลขประจำตัวประชาชน  -  -  -  -  เปนขาราชการสังกัด...................................
รับเงินไดรายเดือน ณ ……………................……..……… ปจจุบันอยูบานเลขที่……….….....หมูที่.................ถนน...........................................
ตำบล/แขวง....................................................อำเภอ/เขต.......................................................จังหวัด..................................................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพทบาน……............…..……....โทรศัพทมือถือ….......................………
2. ขาพเจา.................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................อายุ..................ป
เลขประจำตัวประชาชน  -  -  -  -  เปนขาราชการสังกัด...................................
รับเงินไดรายเดือน ณ ……………................……..……… ปจจุบันอยูบานเลขที่……….…....หมูที่.................ถนน............................................
ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต..........................................................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย........................โทรศัพทบาน……............…..……....โทรศัพทมือถือ…......................………
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให.......................................................................................................กูเงิน ตามหนังสือกูเงินสามัญ
เลขที่....................................ลงวันที่................................................. และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอม
ค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวขางตน และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ ย และการเรีย กคื น เงิน กู กอ นถึงกำหนดตามที่ ก ล าวไวในหนั งสื อ กู เงิน สำหรั บ เงิน กู ส ามั ญ นั้ น โดยตลอดแลว ข าพเจ า
ยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชำระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพน
จากการค้ำประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณเห็นสมควร
เขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่สหกรณไมสามารถเรียกเก็บหนี้จากผูกูได ขาพเจายินยอมที่จะชำระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจาก
สหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาทราบแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ ขาพเจายินยอมชำระหนี้
โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจำนวนเงิน ณ ที่จาย ชำระหนี้ซึ่งขาพเจา
ตองชำระใหแกสหกรณตามที่สหกรณไดแจงไป โดยความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชำระหนี้ตามหนังสือกูเงิน
สามัญที่ขาพเจาไดค้ำประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแลว หรือตามที่สหกรณยินยอม
ขอ 5. หากขาพเจาไดยายที่อยูไปจากที่แจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจา ไดอานขอความในหนังสือค้ำประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญ
ผูค้ำที่1
คำยินยอมของคูสมรส
..................................................................
..................................................................
(......................................................................)
(......................................................................)
..................................................................พยาน
(......................................................................)
ผูค้ำที่2
..................................................................
(......................................................................)

..................................................................พยาน
(......................................................................)
คำยินยอมของคูสมรส
..................................................................
(......................................................................)

..................................................................พยาน
(......................................................................)

..................................................................พยาน
(......................................................................)
(ลงชื่อ)....................................................เจาหนาที่สหกรณ/ผูตรวจ

