รับที่…………./…………..
วันที่…………/…………..

เอกสารประกอบ
1. สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และคู่สมรส
2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และคูส่ มรส
3. สำเนาทะเบียนสมรส
4. สำเนาด้านหน้าสมุดคู่ฝาก ธ.กรุงไทยที่มี
ชื่อเจ้าของบัญชี

ตัวอย่าง
กรุณาเซ็นชื่อกากับ ตรงเครื่องหมาย

x

คำขอกู้เงินที่ใช้ หุ้นคำ้ ประกัน

เขียนที่………………………………..
วันที่………………………………….
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด

x

ข้าพเจ้า……………………………………..เลขทะเบียนที่………………สังกัด……………………….
…………………………..โรงเรี ยน………..…………………อาเภอ………………………จังหวัดอุบลราชธานี
ได้รับเงินได้รายเดือน…………….บาท โทร………………….ขอเสนอคาขอกูเ้ งินที่ใช้หุน้ ค้ าประกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสหกรณ์ จานวน…………………บาท (…………………………………….)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด)……………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม…………….หุน้ เป็ นเงิน…………………….บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา………………………บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยู่ตอ่ สหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อกูส้ ามัญที่….…/..……วันที่…………………… ต้นเงินคงเหลือ……………บาท
(2) หนังสื อกูฉ้ ุกเฉินที่……/..……วันที่…………………… ต้นเงินคงเหลือ……………บาท
ข้อ 4. เพื่อเป็ นหลักฐานประกันการชาระหนี้ของข้าพเจ้าตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมมอบเงิน
ค่าหุน้ ของข้าพเจ้าที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้
กับพร้อมยินยอมให้นาเงินค่าหุน้
ของข้าพเจ้าไปหักกลบลบหนี้ของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถปฎิบตั ิตามสัญญานี้ได้ โดยมิพกั ต้องแจ้ง
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ…………..บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ…………..ต่อปี เป็ นจานวน………..งวด ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์
จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 6. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อตามแบบที่กาหนดให้ไว้ต่อสหกรณ์
ข้อ 7. ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้คาอนุญาตของคู่สมรสซึ่งพร้อมที่จะทาคาอนุญาตให้ไว้
เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสื อกูด้ ว้ ย (เฉพาะในกรณีที่ผขู ้ อกูม้ ีคู่สมรส)

x

x

x

x

x

x

…………………………………………..ผูข้ อกู้
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(รำยกำรต่ อไปนีเ้ จ้ ำหน้ ำทีข่ องสหกรณ์ กรอกเอง)
รำยกำรเกีย่ วกับวงเงินของผู้ขอกู้
จำนวนเงินกู้………………………….บำท
เงินได้
รำยเดือน
(บำท)

จำกัด
วงเงินกู้
(บำท)

ต้นเงินคงเหลือ
พิเศษ
(บำท)

สำมัญ
(บำท)

ใช้ ห้ ุนประกัน

เพื่อเหตุฉุกเฉิน

(บำท)

(บำท)

รวม
(บำท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บำท)

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่……………
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ………………………………………………………………………

……………………………………………..เจ้าหน้าที่
(…………………………………………..)
………/……………/…………..

เห็นควรให้กูไ้ ด้

อนุมตั ิให้กูไ้ ด้

………………………….
ผูจ้ ดั การ

……………………………
ประธานคณะกรรมการ

-3หนังสื อสั ญญำกู้เงินที่ใช้ ห้ ุนประกัน
ที…
่ …………/……………
ชื่อผูก้ ู…
้ ………………………………….………………….….วันที่………..…………………………
ข้าพเจ้า………………………..……………………..…..สมาชิกเลขทะเบียนที่………………ตาแหน่ง
……………………………..สังกัดหรื อโรงเรี ยน…….……………….กลุ่ม……………..อาเภอ……………….
จังหวัดอุบลราชธานี ขอทาหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลฯ เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กูเ้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน…….…………บาท (………………………………)
และข้าพเจ้าได้รับจานวนเงินดังกล่าวนั้น ในวันที่ซ่ ึงระบุขา้ งบนนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นรายงวดเดือนเท่ากันงวดละ (ตัวอักษร)….……….บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ…….ต่อปี รวม (ตัวอักษร)…………..งวด ตั้งแต่เดือน…………….เป็ นต้นไป
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้ คือ………………….……………
…………………………………………………………………………….
ข้อ 4. เพื่อเป็ นหลักฐานประกันการชาระหนี้ของข้าพเจ้าตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมมอบเงิน
ค่าหุน้ ของข้าพเจ้าที่มีอยูใ่ นสหกรณ์เพื่อเป็ นหลักประกันการชาระหนี้
กับพร้อมยินยอมให้นาเงินค่าหุน้ ของ
ข้าพเจ้าไปหักกลบลบหนี้ของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้าไม่สามารถปฎิบตั ิตามสัญญานี้ได้โดยมิตอ้ งแจ้งข้าพเจ้าทราบ
ล่วงหน้า
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับ
มอบหมายจากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนเงินงวดชาระหนี้ ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 17 เงินกูน้ ้ ีเป็ นอัน
ถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายอมรับข้อผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 ว่าถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออก
หรื อย้ายจากราชการหรื องานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์
(เว้นแต่ยงั เป็ นสมาชิกอยูต่ ามข้อบังคับของ
สหกรณ์ขอ้ 45) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่
ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่ชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคต้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินสะสม
บาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ส่ งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
หนังสื อกูน้ ้ ีทาไว้ ณ วันที่ระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

x

x

x

x

…………………………………….ผูก้ ู้
…………………………………….พยาน
(………………………………..)

x

x

x
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คำอนุญำตของสำมีหรื อภรรยำ
เขียนที่…………………………………………
วันที่………………………………………………………...
ข้าพเจ้า……………………………………………เป็ นสามีหรื อภรรยา…………………………………
ได้อนุญาตให้……………………………………….………กูเ้ งินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด
ตามหนังสื อกูข้ า้ งต้นนี้

x

…………………………………………..สามีหรื อภรรยา
(………………………………………….)
……………………………………………พยาน
(………………………………………….)
……………………………………………พยาน
(………………………………………….)
ตรวจสอบเอกสารครบถ้วนแล้ว
……………………………………………เจ้าหน้าที่
(………………………………………….)
……………………………………………หัวหน้าฝ่ าย
(………………………………………….)

สหกรณ์ ออมทรัพย์ครูอุบลรำชธำนี จำกัด
จ่ายเงินถูกต้อง ณ วันที่………………………………………….
……………………………………….เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน

……………………………………….
ผูจ้ ดั การ

x
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หนังสื อยินยอมกำรหักบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ และ/หรื อทุนเรื อนหุ้นชำระหนี้
วันที่…………..เดือน………………………….พ.ศ…………….
ข้าพเจ้า……………………………………………………….สมาชิกเลขทะเบียน……………………..
อายุ………ปี เชื้อชาติ…………….สัญชาติ……………อยูบ่ า้ นเลขที่…………….ถนน………………………
ตาบล……………………….อาเภอ……………………….จังหวัดอุบลราชธานี ขอให้สัญญาและความยินยอม
ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรี ยกว่า “สอ.ครู อุบลฯ” เพื่อเป็ น
หลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่……………………………………………………………....ได้กูเ้ งินจาก สอ.ครู อุบลฯ
เป็ นจานวนเงิน…………………………………บาท (…………………………………………………………)
ตามสัญญาลงวันที่………………เดือน……………………………..พ.ศ……………………
ข้อ 2. เพื่อเป็ นหลักฐานประกันการชาระหนี้ของ……………………………………..….ตามสัญญา
ดังกล่าวในข้อ 1. ข้าพเจ้า เจ้าของเงินฝากชื่อบัญชี……………………………………………………………..
ประเภท…………………….อยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด ตามบัญชีเลขที่…………………
ตกลงยินยอมมอบเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว พร้อมหลักฐานการฝากเงินเป็ น………………………………….
จานวนเงิน……………………….บาท (…..………………………………………………………….)และ/หรื อ
ทุนเรื อนหุ้นอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู อุบลราชธานี จากัด ณ วันที่ ……..เดือน…………………พ.ศ……….
จานวน………………….หุน้ เป็ นเงิน……….…………………บาท (………………………………………..)
เป็ นหลักประกันต่อ สอ.ครู อุบลฯ นับแต่วนั ทาสัญญาเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ถ้า…………………………………………………..ผูก้ ูด้ งั กล่าว ในข้อ 1. ผิดนัดไม่ชาระหนี้
ตามสัญญาที่กล่าวมาแล้ว ไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ก็ดี หรื อผูก้ ูด้ งั กล่าวในข้อ 1. ถูกฟ้องล้มละลายและศาลสั่ง
พิทกั ษ์ทรัพย์แล้ว หรื อตาย หรื อกลายเป็ นบุคคลไร้ความสามารถหรื อสาปสู ญ หรื อไปเสี ยจากถิ่นที่อยู่ หรื อ
หาตัวไม่พบ หรื อกรณีอื่นใดอันทาให้ สอ.ครู อุบลฯ ไม่ได้รับชาระหนี้ตามสัญญาที่กล่าวมาแล้วเต็มจานวนก็ดี
ข้าพเจ้ายินยอมให้ สอ.ครู อุบลฯ หักเงินจากบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าดังกล่าว ชาระหนี้ดงั กล่าวในข้อ 1.
และอุปกรณ์ได้จนครบถ้วนทันทีโดยไม่ตอ้ งบอกให้ขา้ พเจ้าทราบ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะไม่คดั ค้านหรื อ
โต้แย้ง หรื ออ้างสิ ทธิเรี ยกร้องเอากับ สอ.ครู อุบลฯ แต่ประการใดทั้งสิ้ น
ข้อ 4. ข้าพเจ้าตกลงยินยอมว่า ตราบใดที่ สอ.ครู อุบลฯ ยังไม่ได้รับชาระหนี้ตามข้อ 1. ครบถ้วน
ตราบนั้น ข้าพเจ้าจะไม่ถอนเงินฝากประจาและ/หรื อทุนเรื อนหุ ้นของข้าพเจ้าดังกล่าวเป็ นอันขาด และจะไม่
กระทาการใด ๆ อันเป็ นการเสื่ อมสิ ทธิ ในหลักประกันดังกล่าวเป็ นอันขาด หากมีการกระทาดังกล่าวเกิดขึ้น
ก็ให้ถือว่าเป็ นโมฆะไม่มีผลแก่หลักประกันดังกล่าวแต่ประการใด
ข้าพเจ้าเข้าใจข้อความในหนังสื อนี้โดยตลอดแล้วเป็ นการถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้า
พยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
(ลงชื่อ)…………………………………………ผูใ้ ห้สัญญายินยอม
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน

x

x

x

x

