หนังสือกู้ท่ .ี ............. / ...............
วันที่.......... / .......... / ...............

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

คำขอกู้เงินสำมัญ

คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกูด้ ว้ ยลายมือของตนเอง
โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์
ไม่รับพิจารณา

เขียนที่...............................................................................
วันที่....................เดือน.........................................พ.ศ.....................

เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิ น จากัด
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.............. ปี ตาแหน่ง.........................................รหัส.................................
สมาชิกเลขที่............................ เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน........................................... สังกัด [ ] หน่วย [ ] สาขา...............................
[ ] ส่วน [ ] เขต .................................................. [ ] ฝ่ าย [ ] ภาค ............................................... [ ] สายงาน........................................
[ ] กลุ่มงาน ......................................................... โทรศัพท์ที่ทางาน ............................................... มือถือ.................................................
เงินเดือน/เงินบานาญ ........................................... บาท รายได้อื่น (ระบุอาชีพ) .................................................เดือนละ.....................บาท
ขอเสนอคาขอกูส้ ามัญเพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ จานวน...............................................บาท(................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด) .......................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ในเวลานี้ ข้าพเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม....................................หุน้ เป็ นเงิน..........................................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา.....................................บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
3.1 หนังสื อกูท้ ี่.............................../..................................... วันที่....................................................................................
เพื่อ................................................................................ เงินต้นคงเหลือ..............................................................บาท
ข้อ 4. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี้ คือ
4.1 [ ] สมุดเงินฝากออมทรัพย์ /ออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์เลขที่..........................จานวนเงิน............................บาท
4.2 [ ] สมาชิกสหกรณ์
ลาดับ
ที่

1
2
3

ชื่อ-นามสกุล

สมาชิก
เลขที่

พนักงาน
ตาแหน่ง
สังกัด

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เป็ นผูค้ ้ าประกัน
รายอื่นตามหนังสื อ
ค้ าประกันที่และ
ชื่อผูก้ ู้

ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะ
เข้าค้ าประกันตามคา
ขอกูข้ า้ งต้นนี้ จึงลงลาย
มือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ข้อ 5. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือน งวดละ..............................................บาท
(ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์) เป็ นจานวน .................................. งวด ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 6. ในการกูค้ รั้งนี้ขา้ พเจ้าประสงค์ / ไม่ประสงค์ทาประกันภัยผูค้ ้ าประกันเงินกู้
ไม่ประสงค์ทาประกันภัยตามหนังสื อยินยอมของผูค้ ้ าประกัน (เอกสารแนบ)
ประสงค์ทาประกันภัยกับบริ ษทั
( ) กรุ งเทพประกันภัย วงเงิน ............................... บาท ค่าเบี้ยประกัน..........................บาท ระยะเวลา ..... ปี
( ) ทิพยประกันภัย
วงเงิน ............................... บาท ค่าเบี้ยประกัน..........................บาท ระยะเวลา ......ปี
ข้อ 7. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้ อ 8. ในกรณีทขี่ ้ ำพเจ้ ำเข้ ำกองทุนสำรองเลีย้ งชีพ หำกข้ ำพเจ้ ำลำออกจำกธนำคำรออมสินหรื อพ้นสภำพจำกกำรเป็ นพนักงำน
ธนำคำรออมสิน ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ นำเงินกองทุนสำรองเลีย้ งชีพทีข่ ้ ำพเจ้ ำจะได้ รับชำระหนีค้ ืนพร้ อมทั้งดอกเบีย้ ให้ สหกรณ์ ทนั ที
ข้ ำพเจ้ ำได้ อ่ำนข้ อควำมโดยครบถ้ วนเป็ นที่เข้ ำใจดีแล้ ว จึงลงลำยมือชื่ อไว้ เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ................................................................ผูข้ อกู้
(.................................................................)

หลักเกณฑ์ กำรขอกู้เงินสำมัญ จำนวนตั้งแต่ 10,000.- บำท ขึน้ ไป
ผู้ขอกู้
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. จานวนเงินกูเ้ ป็ น ดังนี้
2.1 จานวนเงินกูเ้ ป็ นไปตามความจาเป็ นและความสามารถใน
การชาระหนี้ แต่ไม่เกิน 3,500,000.- บาท
2.2 เงินเดือนคงเหลือหลังหักเงินกูท้ ุกประเภทแล้ว
คงเหลือ 40% หรื อ 5,000.- บาท
3. เอกสารประกอบการขอกู ้ (รับรองสาเนาทุกฉบับ)
3.1 สาเนาเอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน (เดือนสุ ดท้าย)
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน หน้า – หลัง กรณี บตั รหมดอายุ
ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วย
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน
4. หนังสื อยินยอมค้ าประกันเงินกู ้ (สก.4 ) มีพยานลงนามให้ครบถ้วน
พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
4.1 หนังสื อยินยอมค้ าประกันเงินกู ้ (สก.4 )
- ผูร้ ับประโยชน์กองทุนของผูก้ ู ้ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านของผูร้ ับประโยชน์
- กรณี ผรู ้ ับประโยชน์กองทุนอายุไม่ถึง 20 ปี ให้มีผแู ้ ทนโดยชอบ
ธรรมเป็ นผูด้ าเนินการแทนพร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
และสาเนาทะเบียนบ้านของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
4.2 ใบขอสละสิ ทธิ การรับเงินกองทุนฯ กรณี มีภาระหนี้สหกรณ์
4.3 ใบแจ้งความประสงค์ขอแยกเช็คที่ได้รับจากเงินกองทุนสารองฯ
4.4 ใบขอรับเงินที่มีสิทธิ ได้รับจากธนาคาร และหรื อเงินสงเคราะห์
กรณี พน้ หน้าที่

ผู้คำ้ ประกัน
1. เป็ นสมาชิกสหกรณ์ มาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
2. การค้ าประกันเงินกูเ้ ป็ น ดังนี้
2.1 เป็ นสมาชิก 6 เดือน ไม่ถึง 10 ปี
ค้ าประกันได้ 30 เท่า ไม่เกิน 3,000,000.- บาท
2.2 เป็ นสมาชิก 10 ปี ขึ้นไป
ค้ าประกันได้ 50 เท่า ไม่เกิน 3,000,000.- บาท
3. เอกสารประกอบการค้ าประกัน (รับรองสาเนาทุกฉบับ)
3.1 สาเนาเอกสารประกอบการจ่ายเงินเดือน (เดือนสุ ดท้าย)
3.2 สาเนาบัตรประจาตัวพนักงาน หน้า – หลัง กรณี บตั ร
หมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนมาด้วย
3.3 สาเนาทะเบียนบ้าน

