การยื่นขอกู้เงินกู้สามัญ
หลักเกณฑ์การให้กเู้ งินกูส้ ามัญ
กูไ้ ด้ไม่เกิน 75 เท่าของเงินได้รายเดือน เงินไม่เกิน 2,000,000.00 บาท สุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ส่ งชาระ 200 งวด
ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน อายุไม่เกิน 75 ปี
ผูก้ จู้ ะใช้สิทธิ ขอกูไ้ ด้ไม่เกินสิ ทธิ กขู้ องผูค้ ้ าประกัน
กาหนดเงื่อนไขการให้กู้ ดังนี้
ขอกู้
วงเงินกู้ (บาท)
การถือเกณฑ์ทุนเรื อนหุ ้น ใช้ผคู ้ ้ าประกัน
ไม่เกิน 300,000.00 ไม่ต่ากว่า 5 % ของเงินกู้
1 คน
ไม่เกิน 400,000.00 ไม่ต่ากว่า 7.5 % ของเงินกู้
1 คน
ไม่เกิน 35 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 500,000.00 ไม่ต่ากว่า 8 % ของเงินกู้
2 คน
ไม่เกิน 600,000.00 ไม่ต่ากว่า 10 % ของเงินกู้
2 คน
ไม่เกิน 700,000.00 ไม่ต่ากว่า 15 % ของเงินกู้
2 คน
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 800,000.00 ไม่ต่ากว่า 20 % ของเงินกู้
2 คน
ไม่เกิน 45 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 900,000.00 ไม่ต่ากว่า 22 % ของเงินกู้
3 คน
ไม่เกิน 1,200,000.00 ไม่ต่ากว่า 25 % ของเงินกู้
3 คน
ไม่เกิน 75 เท่าของเงินได้รายเดือน ไม่เกิน 1,600,000.00 ไม่ต่ากว่า 25 % ของเงินกู้
4 คน
ไม่เกิน 2,000,000.00 ไม่ต่ากว่า 25 % ของเงินกู้
5 คน
กรณี ถือหุ น้ ไม่ครบตามเกณฑ์ ให้ใช้บญั ชีเงินฝากแทนหุ น้ ให้ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
ทั้งนี้ จะเบิกถอนได้เมื่อชาระหนี้ครบตามสัญญาเงินกู้ หรื อเมื่อมีทุนเรื อนหุ น้ ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด
1.
2.
3.
4.
5.

เอกสารประกอบ
1. สาเนาบัตรประจาตัว ผูก้ แู้ ละคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ
2. สาเนาทะเบียนบ้าน ผูก้ แู้ ละคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ
3. สาเนาใบสาคัญการสมรส หรื อสาเนาใบสาคัญการหย่า หรื อสาเนามรณบัตร 1 ฉบับ
4. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล ผูก้ แู้ ละคู่สมรส คนละ 1 ฉบับ
5. สลิปเงินเดือน ผูก้ ู้
6. สาเนาหน้าเลขบัญชีธนาคารกรุ งไทย ผูก้ ู้
7. สาหรับผูค้ ้ าประกัน ตามข้อ 1. ถึง ข้อ 4.
หมายเหตุ
1. เอกสารทุกรายการต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
2. ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ด้วยปากกาสี น้ าเงิน
ติดต่อสอบถาม 0-3233-8627

หนังสื อกูท้ ี่ ................ค................
วันที่............................................
บัญชีเงินกูท้ ี่.................................

รับที่.............ค.............
วันที่...........................

คาขอกู้เงินกู้สามัญ
เขียนที่..............................................................
วันที่..................................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
ข้าพเจ้า.......................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่................. รับเงิ นเดือนคค่าจ้าง
เดือนละ................... บาท และเงินอื่น ๆ ...................... บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน................................ บาท (............................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์ในการขอกูเ้ พื่อ (โปรดระบุ) ...............................................................................................................
ข้อ 2. ขณะนี้ขา้ พเจ้ารับราชการหรื อทางานในตาแหน่ง.......................................... บัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่.......................................... สังกัด คโรงเรี ยน .......................................... ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่................ หมู่ที่.......
ถนน....................... ตาบล.......................... อาเภอ............................ จังหวัด...................... โทรศัพท์.................................
ข้อ 3. นอกจากค่าหุ น้ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คือ

คาเสนอคา้ ประกัน
ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

เลขทะเบียน
ที่

ตาแหน่ง / หน่วยสังกัด ค
โรงเรี ยน

เงินเดือน

ลายมือชื่อผูค้ ้ าประกัน

1
2
3
4
5

ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ..........................บาท (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย)
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราที่สหกรณ์กาหนด เป็ นจานวน...............งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
กาหนด ทั้งยินดีปฏิบตั ิตามข้อบังคับและสัญญาทุกประการ
ข้อ 6. ในการขอกูค้ รั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานใน
ท้ายหนังสื อสัญญากูเ้ งินกูส้ ามัญ
ขอรับรองว่าสมาชิกผูก้ ูม้ ีเงินคงเหลือชาระหนี้ได้
(ลงชื่อ)................................................ เจ้าหน้าที่การเงิน
(..................................................) ของผูข้ อกู้

(ลงชื่อ) .............................................ผูข้ อกู้

-2บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู ้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
( ) สมควรให้กู้
( ) ไม่สมควรให้กู้ เพราะ ...................................................................................
( ) อื่น ๆ (ถ้ามี) ...................................................................................................
(ลงชื่อ) ........................................................ ตาแหน่ง ............................................................................
(........................................................)
(ผูบ้ งั คับบัญชาเบื้องต้น)
รายการเกีย่ วกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ (เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก)
จานวนเงินกู.้ .......................................... บาท
เงินได้รายเดือน
(บาท)

จากัดวงเงินกู้
(บาท)

เงินค่าหุน้
(บาท)

สามัญ

ต้นเงินกูค้ งเหลือ (บาท)
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น สามัญเพื่อพัฒนาฯ

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ...........................................................................................

เคย

วงเงินกูค้ งเหลือ
(บาท)
ไม่เคย

รายการเกีย่ วกับวงเงินของผู้คา้ ประกัน (เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก)
จานวนต้นเงินที่จะต้องค้ าประกัน..................................... บาท
ลาดับที่

ชื่อผูค้ ้ าประกัน

เงินได้ราย
เดือน

จากัดวงเงินค้ า
ประกัน (บาท)

การค้ าประกันรายอื่น
ชื่อผูก้ ู้
ต้นเงินคงเหลือ

วงเงินค้ าประกัน
คงเหลือ (บาท)

1
2
3
4
5
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ............................................................................................

เคย

ไม่เคย

(ลงชื่อ).................................. เจ้าหน้าที่

บันทึกการวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู้
วันที่.........................................
เสนอ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ ...........ค............. วันที่..........................................
มีมติดงั นี้

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ เพราะ..................................................................

....................................... เลขานุการ

