ค้ำขอกู้เงินสำมัญ
โครงกำรสินเชื่อเพื่อด้ำรงชีพ พ.ศ. 2562 (ดช.)

หนังสือกู้ ดช. ที่.................../2562
วันที่............./................./...........

เขียนที่………………………………………………………….…….……………….
วันที่………………………………………………………
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
ข้า พเจ้า ..................................................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................
เลขบัต รประจาตัวประชาชน.......................................................................................... รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง
........................................สังกัด หรือโรงเรียน.................................................. ข้าพเจ้า ได้รับเงินเดือน.....................................บาท
เงินประจาต าแหน่ง /เงินวิทยฐานะ .....................................................บาท เงินค่า ตอบแทน...................................................บาท
หมายเลขโทรศัพท์........................................ ที่อยู่ปัจจุบัน (ติดต่อได้) เลขที่...........หมู่ที่........ถนน/ซอย.............ต าบล....................
อาเภอ........................ จังหวัด........................... ผู้ยื่นคาขอกู้มีสถานภาพโสด สมรส หย่า หม้าย คู่สมรส(ถ้ามี)
ชื่อ.................................................................อายุ................ปี
ขอเสนอค าขอกู้เงินและตกลงกู้เงินสามัญ โครงการสินเชื่อเพื่อด ารงชีพ พ.ศ. 2562 เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอกู้และตกลงกู้ยืมเงินสามัญโครงการสินเชื่อเพื่อดารงชีพ พ.ศ. 2562 เป็นเงินจานวน
......................................................บาท(...............................................................................) โดยมีวัต ถุประสงค์ใ นการกู้เงินครั้ง นี้
เพื่อนาเงินกู้ไป รวมหนี้คงค้างกับสหกรณ์และเพื่อใช้จ่ายในครอบครัวเพื่อการด ารงชีพ ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้าพเจ้าไม่อยู่ระหว่าง
ถูกฟ้องคดีล้มละลาย หรือศาลมีคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นบุคคลล้มละลาย (หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบภายหลัง
ว่าให้ข้อความอันเป็นเท็จ จะมีความผิดฐานฉ้อโกงมีโทษทางอาญา)
ข้อ 2. เพื่อเป็นการประกันการชาระหนี้ตามสัญญา ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ฉบับนี้ ดังต่อไปนี้
(1) นอกจากค่าหุ้นรวมกับเงินฝากเพื่อประกันหนี้ซึ่งข้าพเจ้ามีไว้เป็นหลักประกันการชาระหนี้ของสัญญาอื่นแล้ว(ถ้ามี)
ข้าพเจ้าตกลงซื้อหุ้นรวมกับเงินฝากเพื่อประกันหนี้เพิ่มอีก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินกู้ตามสัญญาโครงการนี้
(2) บุคคลค้าประกัน เพื่อประกันการชาระหนี้เมื่อข้าพเจ้า(ผู้กู้)ไม่ชาระหนี้
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน ( ผู้ค้าประกันยินยอมผูกพันเข้าค้าประกันตามคาขอกู้นี้ทุกประการ ) ลำยมือชื่อผู้ค้ำประกัน
ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..…….….

....................................
สังกัด............................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ (......................................)
กรณีใช้สิทธิ์กู้เกิน 300,000 บำท ใช้บุคคลค้ำประกัน 2 คน

ข้าพเจ้า........................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..…….….

....................................
สังกัด............................................................................หมายเลขโทรศัพท์........................................ (......................................)
ในฐานะผู้ค้าประกันได้รับทราบข้อตกลง วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินและจานวนวงเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย วิธีการชาระเงิน ระยะเวลา
ในก่อหนี้ข้างต้นแล้วยินยอมผูกพันตนเข้าเป็นผู้ค้าประกันด้วยแล้ว
หมายเหตุ : ผู้ค้ำประกันต้องเป็นข้ำรำชกำรประจ้ำหรือข้ำรำชกำรบ้ำนำญหรือลูกจ้ำงประจ้ำที่ไม่ซ้ำสัญญำเดิม โดยมีสิทธิค้ำประกันตำมสัญญำนีได้ไม่เกิน 2 สัญญำ

(3) ผลประโยชน์จากประกันชีวิต เพื่อประกันหนี้ แบบหักเบี้ยประกันครั้ง เดียวตลอดอายุสัญ ญา ซึ่ง ข้าพเจ้า ตกลง
เป็นผู้ชาระเงินค่าเบี้ยประกันเอง และยินยอมให้สหกรณ์หักเบี้ยประกันจากวงเงินกู้ เว้นแต่มีการทาประกันชีวิตที่ทาไว้กับสหกรณ์
คุ้มครองครอบคลุมถึงเงินกู้ประเภทนี้แล้ว ผู้กู้จะถูกหักเบี้ยประกันล่วงหน้าจากยอดเงินกู้ตามอายุสัญญากู้

ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับอนุมัติให้กู้จ ากสหกรณ์ ข้า พเจ้า จะทาหนัง สือสัญ ญากู้เงินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ต ามแบบที่
สหกรณ์กาหนดและข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมอยู่ภายใต้ระเบียบหลักเกณฑ์ของสหกรณ์ทุกประการ
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งชาระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ยที่สหกรณ์กาหนด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้ให้
โดยข้าพเจ้าขอส่งคืนต้นเงินกู้รวมกับดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (แบบธนาคาร) งวดละ.................บาท จานวน..........งวด
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้า จะได้ทาหนัง สือสัญ ญากู้เงินสามัญ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ต ามแบบที่สหกรณ์กาหนด และ
ขอรับเงินกู้โดยขอให้สหกรณ์โอนเงินกู้เข้าบัญชีของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ในบัญชีออมทรัพย์ /
บัญชีออมทรัพย์ ATM เลขที่บัญชี.....................................................................
ข้อ 6. ข้าพเจ้ามีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามที่สหกรณ์กาหนด เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการ
รับ-จ่า ย เงิน เดื อน และสาเนาสมุด เงิน ฝากธนาคารที่ เงินเดือนโอนเข้า ย้ อนหลัง 3 เดื อน พร้อมรั บรองส าเนาด้วยตนเอง
และผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงินมาพร้อมนี้แล้ว
ข้อ 7. ในการนี้ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ต รวจสอบข้อมูลของข้า พเจ้า ทั้ง ที่เป็นข้อมูลส่วนตัวและ/หรือ
ข้อมูลเกี่ยวกับ สินเชื่อที่ ข้า พเจ้ ามี อยู่กับธนาคารออมสินหรือสถาบั นการเงินอื่น ให้แก่ สหกรณ์ ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือ
เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลเพื่อการให้สินเชื่อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างได้
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้
(........................................................................)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่……………………………………………………
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ได้สอบถามแล้ว
1.  ให้กู้ได้
 ไม่สมควรให้กู้ เพราะ...................................................................................................
2. ข้าพเจ้ารับทราบและรับรองว่ารายได้สุทธิสามารถนาไปผ่อนชาระเงินกู้แก่สหกรณ์และหักเงิน ณ ที่จ่า ยให้สหกรณ์
เป็นอันดับแรก
(ลงชื่อ)………………..……………………………..………………
(…………………………..………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………..…………………
***บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของหน่วยบริกำร
วันที…่ ………………………..……………….…………
ข้าพเจ้า....................................................................ในฐานะ..............................หน่วยบริการ ซึ่งมีอานาจหน้าที่ตามที่สหกรณ์มอบหมาย
ได้ตรวจสอบข้อมูลในคาขอกู้และเอกสารประกอบคาขอกู้แล้ว
 1. หลักฐาน การรับ-จ่าย เงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง และผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่การเงิน
 2. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้าย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องด้วยตนเอง
 3. หน้าสาเนาสมุดคู่ฝากบัญชีสหกรณ์ของผู้กู้ ออมทรัพย์/ออมทรัพย์ ATM สาหรับโอนเงินกู้เข้าบัญชี
 4. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (MOU)
เห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การให้กู้ทุกประการแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
พิจารณาแล้วเห็นสมควรว่า  ให้กู้ได้  ไม่สมควรให้กู้เพราะ……………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………….…………………………….…….…หัวหน้าหน่วยบริการ/
(.......................................................................)ประธานหน่วย/ ผู้ประสานงาน

ทาที่...........................................................
วันที่....................................................
เรื่อง การตรวจสอบภาระหนี้สินกับธนาคารออมสิน
เรียน ผู้จดั การธนาคารออมสิน สาขา ...............................................................
ข้าพเจ้า.................................................................................... อายุ.......................ปี ตาแหน่ง..........................................
สังกัด................................................................................................... เลขบัตรประจาตัวประชาชน................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................... ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านช่วยตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้และสถานะบัญ ชี
ของข้าพเจ้าว่า ปัจจุบันเป็นมีภาระหนี้สินกับธนาคารออมสินหรือไม่ เพื่อนาไปเป็นข้อมูลประกอบการยื่นกู้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงใหม่ จากัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(.................................................)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------เรียน ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
ธนาคารออมสิน สาขา/สานัก.........................................................................................ได้ต รวจสอบข้อมู ลภาระหนี้ของ
นาย / นาง / นางสาว .................................................................................................. แล้ว ขอเรียนว่าบุคคลดังกล่าว
( ) ไม่มีภาระหนี้
( ) มีภาระหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ..............................................ยอดหนี้คงเหลือ.......................................................บาท
เงินงวดที่ต้องผ่อนชาระรวมต่อเดือน..............................................บาท ดอกเบี้ยค้างชาระ ...............................................บาท
รับชาระหนี้แบบกลุ่มโดย.......................................................
( ) ภาระหนี้ ดังกล่าว มีสถานะบัญชี  ปกติ  ปรับโครงสร้าง/พักชาระหนี้/อื่นๆ ...........................
เดิมส่งผ่อนชาระรวมต่อเดือน .....................................บาท ปรับเพิ่ม/ลด ....................................บาท ระยะเวลา .................. ปี
ตั้งแต่วันที่...................เดือน...........................พ.ศ......................... ถึงวันที่...................เดือน...........................พ.ศ.........................
หมายเหตุ (เพิ่มเติม) : …………………………………………..……………………………………………………........................….…………
ลงชื่อ........................................................
( .............................................................. )
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/สานัก....................................................
.........../.........../...........

ป ร ะ ทั บ ต ร ำ ข อ ง ธ น ำ ค ำ ร

