การยื่นขอกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
หลักเกณฑ์การให้กเู้ งินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.
2.
3.
4.
5.

กูไ้ ด้ไม่เกิน 10 เท่าของเงินเดือน เงินไม่เกิน 400,000.00 บาท สุ ดแต่จานวนไหนน้อยกว่า
ส่ งชาระ 60 งวด
ผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน อายุไม่เกิน 75 ปี
ผูก้ จู้ ะใช้สิทธิ ขอกูไ้ ด้ไม่เกินสิ ทธิ กขู้ องผูค้ ้ าประกัน
กาหนดเงื่อนไขการให้กู้ ดังนี้
- ถ้ากูเ้ งินเกิน 100,000.00 บาท ต้องจัดให้มีผคู ้ ้ าประกัน 1 คน
- ผูค้ ้ าประกันต้องไม่ใช่ผคู ้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญของผูข้ อกูเ้ งิน และไม่ได้ค้ าประกันเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวติ สมาชิกอื่น

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. สาหรับผูค้ ้ าประกัน ตามข้อ 1. ถึง ข้อ 5.
หมายเหตุ
1. เอกสารทุกรายการต้องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่หมดอายุ
2. ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่ อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ ด้วยปากกาสี น้ าเงิน
ติดต่อสอบถาม 0-3233-8627

หนังสื อกูท้ ี่................/............
วันที่............./.........../.............
บัญชีเงินกูท้ ี่...........................

รับที่................/.................
วันที่............./........../.........

คาขอและหนังสื อกู้เงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
เขียนที่.................................................................
วันที่....................................................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
ข้าพเจ้า................................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่...................... รับราชการหรื อทางาน
ประจาในตาแหน่ง............................................ บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...................................................... สังกัด
(โรงเรี ยน) ......................................................... ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่.................. หมู่ที่............ ถนน...........................
ตาบล......................... อาเภอ......................... จังหวัด......................... โทรศัพท์......................... รับเงินเดือนหรื อค่าจ้าง
เดือนละ............................ บาท ขอเสนอคาขอและหนังสื อกูเ้ งินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อเป็ นหลักฐานดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ฯ เป็ นจานวน........................... บาท (...................................................)
ข้อ 2. ตามที่ขา้ พเจ้าขอกูเ้ งินจานวนดังกล่าว และต้องจัดให้มีค้ าประกัน ขอเสนอค้ าประกันดังนี้ คือ
เสนอสมาชิกคา้ ประกัน
ชื่อ – สกุล

เลขทะเบียนที่

ตาแหน่ง

เงินเดือน/ ค่าจ้าง

ลายมือชื่อผูค้ ้ าประกัน

ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกูด้ งั กล่าว ข้าพเจ้าตกลงส่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน งวดละ.................. บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ................. ต่อปี
รวมเป็ นระยะเวลา.................งวด เว้ นแต่ งวดสุ ดท้ าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน............................................................ เป็ นต้นไป
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ฯ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ตามข้อ 3 เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ฯ
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าในกรณี ใด ๆ ดังกล่าวตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้อ 14 ว่าด้วยการควบคุม
หลักประกันและการเรี ย กคื นเงิ นกู้ใ ห้ถื อว่า เงิ นกู้น้ ี เป็ นอันถึ ง กาหนดส่ ง คื นโดยสิ้ นเชิ ง พร้ อมทั้งดอกเบี้ ย ในทันที
โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะลาออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้
สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการชาระหนี้ ซ่ ึ งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ น
ตามที่กล่าวข้างต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิ นเดื อน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข.
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้างจะพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า
หักเงินดังกล่าวนี้ส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ขอรับรองว่าสมาชิกผูน้ ้ ีมีเงินคงเหลือชาระหนี้ได้
(ลงชื่อ)............................................ ผูข้ อกู้
(ลงชื่อ).................................................... (เจ้าหน้าที่การเงิน)
(............................................)
(....................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ ค-วามเห็
2 - นของผู้บังคับบัญชา
( ) สมควรให้กู้
( ) ไม่สมควรให้กู้

(ลงชื่อ)......................................................... ตาแหน่ง...............................................................................
(.........................................................) โรงเรี ยน...............................................................................

-2คายินยอมของคู่สมรส
เขียนที่.........................................................................
วันที่................................................................
ข้าพเจ้า................................................................... เป็ นคู่สมรสของ.................................................................
ยินยอมให้กเู้ งินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด ตาม
หนังสื อสัญญากูข้ า้ งต้นนี้
(ลงชื่อ) ............................................................... คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
(ลงชื่อ) .................................................... พยาน (ผูบ้ งั คับบัญชาของผูก้ )ู้
(....................................................)
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์)
จานวนเงินกู.้ ............................................. บาท
เงินเดือน
(บาท)

เงินค่าหุน้
(บาท)

จากัดวงเงินกู้
(บาท)

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
สามัญ (บาท)

ฉุกเฉิ น (บาท)

สามัญเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต (บาท)

วงเงินกูค้ งเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
(2) ข้อชี้ แจงอื่น ๆ ...............................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................. เจ้าหน้าที่
บันทึกการวินิจฉัยของคณะกรรมการเงินกู้ หรื อ ผู้จัดการ
วันที่.........................................
เสนอ คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ฯ ในการประชุมครั้งที่ .........../............. วันที่..........................................
มีมติ ดังนี้

อนุมตั ิ

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

....................................... เลขานุการคณะกรรมการเงินกู้ หรื อ ผูจ้ ดั การ

ข้าพเจ้า...................................................................................... ได้รับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
จานวน............................ บาท (..........................................................) ไปถูกต้องแล้ว ณ วันที่ .......................................
(ลงชื่อ) ............................................. ผูร้ ับเงิน

จ่ ายเงินถูกต้ องแล้ว
.............................................. เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
วันที่..................................................

หนังสื อคา้ ประกันสาหรับเงินกู้สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
(กรณี กเู้ งินเกิน 100,000.00 บาท)
ที่................/..................

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

ข้าพเจ้า................................................................ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี
จากัด เลขทะเบียนที่................... รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง........................................ บัตรประจาตัว
ประชาชนเลขที่.............................................................. สังกัด(โรงเรี ยน)...................................................... ที่อยูป่ ั จจุบนั
บ้านเลขที่.................. หมู่ที่.............. ถนน................................. ตาบล................................. อาเภอ.................................
จังหวัด................................ โทรศัพท์................................... รับเงินเดือนหรื อค่าจ้าง เดือนละ............................ บาท
ขอทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึ กษาจังหวัดราชบุรี จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อ
ค้ าประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่........................................................................................ ได้กูเ้ งิ นของสหกรณ์ ฯ ตามหนังสื อ
สัญญากูเ้ งินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่.................. /.................. วันที่.....................................นั้น ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูร้ ายนี้ ในส่ วนที่เกินกว่าค่าหุ น้ ซึ่ งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์ฯ
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกู้
ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อสัญญากูโ้ ดยตลอด ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ
ข้อ 3. ในกรณี ที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่ งเงิ นงวดชาระหนี้ ตามที่กาหนดไว้น้ นั ให้แก่ผูก้ ู้ ข้าพเจ้าถือว่าการ
ผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็ นความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่า ผูก้ ูไ้ ม่ชาระหนี้ สินซึ่ งข้าพเจ้าค้ าประกันไว้ให้แก่สหกรณ์ ตามข้อผูกพัน ไม่วา่ จะเป็ น
เพราะเหตุใด ๆ ไม่วา่ ผูก้ ูย้ งั มีตวั ตนอยู่หรื อไม่ และสหกรณ์ ได้แจ้งความนั้นให้ขา้ พเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิด
ชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ แทนผูก้ ูท้ นั ที โดยมิพกั ให้สิทธิ ของผูค้ ้ าประกัน ตามมาตรา 688, 689, 690 แห่ งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์น้ นั แต่ประการใดเลย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ขา้ พเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์น้ ี ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ
ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุ ดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้
จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้ าประกันไว้น้ ี จะได้ให้สมาชิ กอื่นซึ่ ง
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่
ผูจ้ ่ายเงิ นได้รายเดื อนของข้าพเจ้า เมื่ อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักเงิ นงวดชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องส่ งสหกรณ์
จากเงิ น ได้ร ายเดื อ นของข้า พเจ้า เพื่ อ ส่ ง ต่ อ สหกรณ์ ความยิ น ยอมนี้ ให้ มี อ ยู่ต ลอดไป ทั้ง นี้ จ นกว่า จะช าระหนี้
ที่ค้ าประกันนี้ โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่ อยู่จากที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ ทราบเป็ นหนังสื อ
โดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ ทราบ และหากมีการดาเนิ นคดีเกี่ยวกับหนี้ สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ยังคงมีภูมิลาเนาอยูต่ ามที่ระบุไว้ในหนังสื อนี้ทุกประการ

-2หนังสื อค้ าประกันนี้ ทา ณ วันที่ซ่ ึ งระบุไว้ขา้ งต้น และผูค้ ้ าประกันได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้
โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
....................................................... ผูค้ ้ าประกัน
....................................................... พยาน (ผูบ้ งั คับบัญชา)
(.....................................................)
ตาแหน่ง.....................................................
คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผคู ้ ้ าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่.....................................................................
วันที่.........................................................................
ข้าพเจ้า........................................................... เป็ นคู่สมรสของ...................................................... ยินยอมให้
เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษาจังหวัดราชบุรี จากัด
ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี้
............................................................... คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
.......................................... พยาน (ผูบ้ งั คับบัญชาของผูค้ ้ าประกัน)
(..........................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว / ลายมือชื่ อของผูค้ ้ าประกัน และหนังสื อค้ าประกัน ที่ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)....................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
(ลงชื่อ)....................................... ผูจ้ ดั การสหกรณ์ฯ
วันที่............................................

