
เงินกู………..…………………….................................บาท 

หนี้สินเงินกูสามัญ………….……............................บาท 

หนี้สินเงินกูฉุกเฉิน..............................................บาท 

คาง…………..…....……….………จํานวน…...............งวด 

ยอดจาย..............................................................บาท 
 

 

คําขอกูเงินสามัญ(เงินสงเคราะห) 
                      สัญญาท่ี.............................................................. 

            เขียนที่ ................................................................ 

    วันที่ ................................................................... 

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพย หนวยบัญชาการทหารพฒันา จํากัด 

 ขาพเจา.............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................

เลขประจําตัวประชาชน  .....................................................................                                       

ที่อยูปจจุบันเลขที่.......................หมู..............ถนน..............................................แขวง/ตําบล...................................................  

เขต/อําเภอ...............................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพทบาน..........................

โทรศัพทมือถือ.................................................ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้  

 ขอ  1.  ขาพเจาเปนสมาชิกสหกรณเมื่อวันที่...................................................ถึงวันขอกูเงินมีอายุการเปน

สมาชิก........................ป มีสิทธิพึงไดรับเงินสวัสดิการสงเคราะหเกี่ยวกับการศพ ตามระเบียบของสหกรณ วาดวยการใช     

ทุนสาธารณประโยชน จํานวน............................บาท มีความประสงคจะกูยืมเงินจากสหกรณ จํานวน ..............................บาท 

(.................................................................................) โดยจะนําไปใชเพ่ือการดังตอไปนี้        

                                    ใชจายในครอบครัว                 ชําระหนี้สินอื่น              สราง / ซอมแซมที่อยูอาศัย 

                                    ซื้อ/ซอมยานพาหนะ                ซื้อบาน / ที่ดิน             ลงทุนประกอบอาชีพอื่น 

                                    อื่น ๆ  ระบุ.......................................................................................................... 

 ขอ 2.  ขาพเจาเสนอบุคคลดังตอปนี้เปนผูค้ําประกัน 

ลําดับที่ ยศ – ชื่อ - สกุล เลขทะเบียน สังกัด ลายมือช่ือผูคํ้าประกัน 

1     

2     

 ขอ 3.  ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขอสงเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน (พรอมดวยดอกเบ้ียตามอัตราที่สหกรณกําหนด)  

จํานวน...................งวด ๆ ละ .........................บาท (......................................................................) ตามระเบียบของสหกรณ 

 ขอ 4.  ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด     

โดยโอนเงินเขาธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี.........................................................ตามเอกสารที่แนบ     

 

 

 

 

 

ดอกเบี้ยเกา.................วัน..........................บาท 

ดอกเบี้ยใหม...............วัน..........................บาท 

 

ลงชื่อ...........................................................ผูขอกู 

(………………………..........………………….)                               

ออกใบเสร็จดอกเบ้ียรับ........................................... 

ตน ฉฉ. ....................ด/บ .............รวม……….….. 

โอนเงินเขาบัญชีผูกู................................................. 

 (เอกสารพิมพ หนา-หลัง) 



 อนุมัติเงินกู จํานวน .......................................................... บาท  

 ไมอนุมัติ 

 

...................................................................ผูจัดการ 
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(รายการตอไปนี้ เจาหนาที่ของสหกรณกรอกเอง) 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู 

จํากัดวงเงินกูยืม........................................บาท) 

 

เงินไดรายเดือน 
คาหุน 

(บาท) 

อายุ 

การเปน 

สมาชิก (ป) 

วงเงินสงเคราะห 
รอยละ 50 ของวงเงนิ

สงเคราะห 

วงเงินคงเหลือ 

(บาท) 

 

 

     

 

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการสงคืนเงินกู หรือขาดสงเงนิคาหุนรายเดือนหรอืไม   เคย    ไมเคย 

  (2) ขอชี้แจงอื่น ๆ ........................................................................................................................... 

 

รายการเกี่ยวกับผูคํ้าประกัน 

 

ที ่

 

ช่ือผูคํ้าประกัน 

เงนิได 

รายเดอืน 

(บาท) 

การคํ้าประกันเงนิกูรายอื่น 

ช่ือผูกู ชื่อผูกู ชื่อผูกู 
วงเงนิคํ้า

คงเหลือ 

1       

2       

3       

 หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการสงคืนเงินกู หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม   เคย    ไมเคย 

   (2) ขอชี้แจงอื่น ๆ ........................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...................................................................เจาหนาที่ฝายสินเช่ือ (ผูบันทึก) 

 

 

....................................................................เจาหนาที่ 

(.................................................................) 

       …………./……………../……………….  



 

 

หนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ(เงินสงเคราะห) 
             

                      เขียนท่ี   สหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด  

 วันที.่.................................................... 

 ขาพเจา………………………….……………………………………….……สมาชิกสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา จํากัด 

เลขทะเบียนท่ี……..……............อายุ......................ป  เลขประจําตัวประชาชน  ............................................................................ 

เปนขาราชการบํานาญสังกัด........................................................... รับเงินไดรายเดือน ณ ……………................………………....…..……  

ปจจุบันอยูบานเลขที่……….….. หมูที่..............ถนน............................................ตําบล/แขวง.............................................................

อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย........................โทรศัพทบาน……...…........………....

โทรศัพทมือถือ….........................................……… 

ขอทําหนังสือกูไวตอสหกรณออมทรัพยหนวยบัญชาการทหารพัฒนา  จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือกูนี้ จะใชคําวา 

"สหกรณ"  เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

 ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนเงินจํานวน………………..……….บาท (…………………………..………………………….) 

และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองครบถวนแลว 

 ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูรวมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ......................ตอป เปนงวดรายเดือนเทากัน 

งวดละ .....................................บาท (..................................................................................) ตอเนื่องกัน  รวม..........................งวด     

เวนแตมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู ท้ังนี้ต้ังแตเดือน.................................เปนตนไป 

      ขาพเจาขอยืนยันวาเงินงวดชําระหนี้  (รวมทั้งตนเงินและดอกเบ้ีย)  แตละงวดถึงกําหนดชําระภายในวันสิ้นเดือน       

ที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ  

      ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพิ่มขึ้น  ผูกูยอมเสียดอกเบี้ยเงินกูตามที่

สหกรณเรียกเก็บเพิ่มขึ้น เมื่อสหกรณทําเปนหนังสือประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยของสหกรณใหสมาชิกทราบ 

 ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ซึ่งขาพเจาตอง

สงตอสหกรณนั้น  จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย  ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได      

ชําระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแลว 

 ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหถือวาในกรณีใด ๆ ซึ่งกําหนดในขอบังคับของสหกรณวาดวยการควบคุมหลักประกัน

และการเรียกคืนเงินกู หรือกรณีการปฏิบัติผิดสัญญาขอหนึ่งขอใดก็ดี  หรือคางสงเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ีย       

เปนเวลาถึงสองงวดติดตอกนั ขาพเจายินยอมใหถอืวาเงินกูนี้ถงึกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกัคํานึงถึง

กําหนดเวลาชําระหนี้ท่ีใหไวในสัญญานี้ และขาพเจายอมรับผิดจะใชคืนคาใชจายที่สหกรณตองเสียไปอันเนื่องมาจากการผิดนัด   

ผิดสัญญาของขาพเจา รวมตลอดทั้งคาใชจายในการเตือน เรียกรอง บอกกลาว ทวงถาม  ดําเนินคดี  และการบังคับชําระหนี้ดวย

เต็มจํานวนทุกประการ 

 ขอ 5. ผูกูไดรับสําเนาคูฉบับหนังสือกูนี้ไวแลวต้ังแตวันท่ีลงนามในหนังสือกูนี้แลว  ผูกูไดอานขอความในหนังสือกูนี้

โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตองจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

 

 

 

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

         (...............................................................) 

 

 

          สัญญาเลขที่...............................ลงวันที่................................ 

 (เอกสารพิมพ หนา-หลัง) 



 

ลงชื่อ................................................. 

           (................................................) 

       เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 
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ขาพเจา……………………………………………………………..…………ไดรับเงินกู จํานวน……………………………………….บาท       

(…………………………….........………………………………)  ตามหนังสือกูนี้ไปเปนการถูกตองแลว 

 

    ลงชื่อ…………………………………………………… ผูรับเงิน 

    ลงชื่อ…………………………………………………….เจาหนาที่ผูตรวจสัญญากู 

ลงชื่อ…………………………………………………….เจาหนาที่ผูจายเงิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สวนของเจาหนาที่ 
1.เปนบคุคลที่ถูกกําหนดตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   ไมเปน     เปน 

2.เปนบุคคลที่มีสถานภาพทางการเมืองตามประกาศ ปปง. กําหนด  ไมเปน   เปน 

3.เปนผูที่ประกอบอาชพีความเส่ียงสูง  ไมใช   ใช 

4.เปนบุคคลที่มติหรือประกาศภายใตคณะมนตรคีวามมั่นคงแหงสหประชาชาติกําหนด   ไมเปน     เปน 

5.ประเมินความเสี่ยง  ตํ่า  กลาง  สูง 

 


