หนังสือรับที่………………
วันที่รับ……./………/……

คำขอกู้เงิน,หนังสือกู้เงินและหนังสือคำ้ ประกัน
หนังสือกู้ที่…………..
(เงินกู้สามัญใช้ ทนุ เรื อนหุ้นหรื อเงินฝากค ้าประกัน)
วันที่……../……./.….
คำขอกู้
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ า………………………………………..สมาชิกเลขที่………………สังกัด……………………..
โทร....................มีความประสงค์จะขอกู้เงินสหกรณ์ จานวน………………..บาท (………………………………….)
เพื่อ……………………………………………..โดยสัญญาว่าจะผ่อนส่งเงิน………งวด ๆ ละ…………………....บาท
พร้ อมทังดอกเบี
้
้ย นับตังแต่
้ เดือนถัดจากวันที่รับเงินกู้
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าเสนอเงินค่าหุ้นของข้ าพเจ้ าเป็ นหลักประกัน พร้ อมทังหลั
้ กประกันอื่น ๆ ดังต่อไปนี ้
2.1 เงินทุนเรื อนหุ้น ณ วันที่…………………………เป็ นเงิน จานวน………….……….……..บาท
(………………………………………………………….)
2.2 เงินฝากบัญชีออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์ เลขที่…………....จานวนเงิน……………..……บาท
(………………………………………………………….)
(ลงชื่อ)……………………………………………สมาชิกผู้ก้ เู งิน
(…………………………………………)
สถำนภำพขอกู้สำมัญ (หุ้น) ของสมำชิก และควำมเห็นของ จนท.สหกรณ์ ฯ
เงินได้ รายเดือน ยอดกู้ใหม่

หนี ้คงเหลือ

ดอกเบี ้ย

ชาระครัง้ สุดท้ าย

รวมหนี ้ คงเหลือจ่ายจริ ง ลงชื่อเจ้ าหน้ าที่

คำรั บรองของผู้บังคับบัญชำ
ข้ าพเจ้ า……………………………..……………………...ผู้บงั คับบัญชาของสมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญจาก
สหกรณ์นี ้ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า………………….……………………………………………………………….
(ลงชื่อ)………………………………………………
(………………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………………….
รำยกำรตรวจสอบเงินทุนเรือนหุ้น/บัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ พเิ ศษ
(เจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้กรอก)
ชื่อสมาชิกผู้ก้ เู งินสามัญ

เงินได้ รายเดือน เงินทุนเรื อนหุ้น ณ วันที่.......................... วงเงินค ้าประกัน
ที่เสนอค ้าประกันเงินกู้สามัญ

(1)

ลายมื่อชื่อ จนท.
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำรหรื อคณะกรรมกำรเงินกู้ท่ ไี ด้ รับมอบหมำยให้ พจิ ำรณำ
อนุมัติ……………………………………………..กู้เงินสามัญได้ จานวน………………………..บาท
พล.อ.ต. ………………………………………ประธานกรรมการเงินกู้
น.อ. .…………………………………………..เลขานุการเงินกู้
นาง ……………………………………………เจ้ าหน้ าที่
หนังสือกู้เงิน
วันที่……………………………………
ข้ อ. 1 ข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้จากสหกรณ์ จานวน……………………..บาท ………………………………...)
ไปถูกต้ องแล้ วในวันนี ้ ยินยอมผูกพันการเป็ นหนี ้เงินกู้ตามหนังสือฉบับนี ้ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ า
พยานในหนังสือกู้นี ้
ข้ อ. 2 ข้ าพเจ้ ายินยอมส่งต้ นเงินกู้เป็ นรายเดือน ๆ ละ …………………บาท ………………………..………)
เว้ นแต่เดือนสุดท้ ายเป็ นเงิน…………………บาท พร้ อมทังดอกเบี
้
้ยในอัตราร้ อยละ……………ต่อปี ตังแต่
้ วนั จ่ายเงิน
ได้ รายเดือน ประจาเดือน……………….เป็ นต้ นไป โดยให้ เจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ าหักเงินงวดชาระ
หนี ้ พร้ อมดอกเบี ้ยจากเงินได้ รายเดือนของข้ าพเจ้ า
ข้ อ. 3 เมื่อข้ าพเจ้ าออกจากสมาชิกหรื อมีเหตุใดๆ ที่สหกรณ์ ฯ เรี ยกให้ ข้าพเจ้ าส่งชาระหนี ้พร้ อมดอกเบี ้ยคืน
ก่อนถึงกาหนดชาระตามหนังสือกู้นี ้ ข้ าพเจ้ ายินยอมส่งชาระหนี ้ให้ แก่สหกรณ์ ฯ โดยทันที
(ลงชื่อ)……………………………………………ผู้ก้ ู
(……………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………. พยาน
(……………………………………..)
(ลงชื่อ)…………………………………………..พยาน
(……………………………………..)
หนังสือคำ้ ประกันเงินกู้
วันที่…………….……………………
ข้ าพเจ้ าผู้ก้ เู งินจากสหกรณ์ได้ อา่ นข้ อความในคาขอกู้เงินนี ้โดยละเอียดแล้ ว ยินยอมใช้ เงินทุนเรื อนหุ้นและ
หรื อเงินฝากออมทรัพย์ของข้ าพเจ้ าที่มีอยูท่ งหมดค
ั้
้าประกันเงินกู้รายนี ้ หากข้ าพเจ้ าไม่ชาระหนี ้แก่สหกรณ์ด้วย
เหตุใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าผู้ก้ ยู ินยอมให้ สหกรณ์หกั เงินทุนเรื อนและหรื อเงินฝากออมทรัพย์ของข้ าพเจ้ าเพื่อชาระหนี ้
ให้ แก่สหกรณ์โดยทันที
(ลงชื่อ)……………………………………………สมาชิกผู้ก้ เู งิน
(ลงชื่อ)…………………………………………….พยาน
(ลงชื่อ)…………………………………………….พยาน
.
(2)

รับเงินเดือนธนาคาร………….…………....................
เขียนที่.............................................................................
วันที่ ............/……………/………………
เรื่ อง ขอกู้เงินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด
เรี ยน …………………………………….
ด้ วยกระผม/ดิฉนั ……………………………………………..ตาแหน่ง..……………………….....................…………
สังกัด……………………….......................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เลขสมาชิกที่……………………………………
เกิดเมื่อ............................อายุ..................ปี ถือหุ้นเดือนละ......................บาท มีความประสงค์จะขอกู้เงิ นสามัญฯ
เพื่อนาไป...................................................................................เป็ นเงิน จานวน…………..................…………บาท
(………………………………………) พร้ อมนี ้กระผม/ดิฉนั ได้ แนบรายการตรวจสอบหนี ้สินมาเพื่อประกอบการพิจารณา
เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ควรมิควรแล้ วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)……………………………………………………..

ตาแหน่ง……………………..……………………………
เรี ยน ........................…………………………….
พิจารณาแล้ ว ผู้ก้ เู งินรายนี ้มีความเดือดร้ อนจริงและสมควรให้ ความช่วยเหลือต่อไป
(ลงชื่อ)………………………………………………
( ผู้บงั คับบัญชาตามลาดับชัน้ )
ตาแหน่ง……………………….…………………….
………/…………/…………..

เรี ยน ……………………………………………………..
พิจารณาแล้ ว สมควรให้ ความช่วยเหลือ
(ลงชื่อ)………………………………..…………..…
( หน.นขต.อย.หรื อผู้ทาการแทน )
ตาแหน่ง…………………………….………………..
……………/…………/………..

(3)

แบบรับรองเงินเดือนเงินกู้สามัญ
ของ………………………………………
รายได้
เงินเดือน
เงินช่วยเหลือบุตร
เงิน พดร.
เงิน พสร.
เงินฝ่ าอันตราย
อื่น ๆ

จานวนเงิน

รายการหัก
เงินกู้ฉกุ เฉิน
เงินกู้สามัญ
หุ้นสหกรณ์ฯ
ศพ ทอ.
ไฟฟ้า
ภาษี
สโมสร
ธนาคาร กรุงไทย
ธนาคาร ออมสิน
เงินยืม
กบข.
อื่น ๆ

ขอรับรองว่าตรวจถูกต้ อง
……………………………………….
……………………………………….

จานวนเงิน

หมายเหตุ

………………………………
ผู้ตรวจสอบ
คายินยอมการทาประกันเงินกู้สามัญ
ข้ าพเจ้ าผู้ค ้าประกันเงินกู้สามัญของ………………………………………….ยินยอมค ้าประกันเงินกู้โดย
ให้ ผ้ กู ้ เู งินดาเนินการดังนี ้
ผู้ค ้าประกันคนที่ 1 ต้ องทาประกัน
ไม่ต้องทาประกัน ผู้ค ้าประกันคนที่ 2
ต้ องทาประกัน
ไม่ต้องทาประกัน
ผู้ค ้าประกันคนที่ 3 ต้ องทาประกัน
ไม่ต้องทาประกัน ผู้ค ้าประกันคนที่ 4
ต้ องทาประกัน
ไม่ต้องทาประกัน
ผู้ก้ มู ีความประสงค์จะชาระเงินกู้แบบ
เงินต้ นเท่า
เงินรวมเท่า
อนึง่ ในกรณีที่ผ้ กู ้ ไู ม่ทาประกันเงินกู้สามัญ ข้ าพเจ้ าผู้ค ้าประกันทังหมดยิ
้
นยอมผูกพันค ้าประกันเงินกู้รายนี ้
โดยจะปฏิบตั ิตามระเบียบว่าด้ วยการกู้เงินของสหกรณ์ ฯ ทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………..ผู้ค ้าประกันคนที่ 1 (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ค ้าประกันคนที่ 2
(ลงชื่อ)………………………………..ผู้ค ้าประกันคนที่ 3 (ลงชื่อ)…………………………………..ผู้ค ้าประกันคนที่ 4
(ลงชื่อ)……………………………………..พยาน
(ลงชื่อ)……………………………………..พยาน

(4)

หนังสือแจ้ งกำรขอนำเงินกู้สำมัญเข้ ำบัญชีเงินฝำกธนำคำร
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด
วันที่ .....................................................................
เรี ยน ผู้จดั การสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จากัด
ข้ าพเจ้ า....................................................................ตาแหน่ง...................................................
สังกัด.........................................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ อย.จากัด เลขทะเบียนที่..................
มีความประสงค์ให้ สหกรณ์ ฯ นาเงินกู้สามัญของข้ าพเจ้ า ที่สหกรณ์ ฯ จะจ่ายให้ ในวันที่......................................
จานวน................................บาท (...........................................................) เข้ าบัญชีเงินฝากของข้ าพเจ้ า ดังนี ้.ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา........................................................................
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ บัญชีเลขที่................................................................................
ชื่อบัญชี.......................................................................................................................
(พร้ อมนี ้ได้ แนบสาเนาสมุดคูฝ่ ากดังกล่าวที่ยงั ไม่ถกู ปิ ดบัญชีมาด้ วยแล้ ว)
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาดาเนินการให้ ตอ่ ไปด้ วย
(ลงชื่อ) ...............................................................ผู้ก้ ู
ตาแหน่ง .............................................................
ข้ าพเจ้ ามีภมู ิลาเนาปั จจุบนั อยูบ่ ้ านเลขที่.......................หมูท่ ี่..........ตรอก/ซอย.............................
ถนน ...........................................ตาบล/แขวง...............................................อาเภอ/เขต................................
จังหวัด..................................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์บ้าน………..…………………..
ที่ทางาน ……………………มือถือ.............................................................

(5)

หนังสือยินยอมให้ หักเงินเดือน / บำนำญ / ค่ ำจ้ ำงประจำ ณ ที่จ่ำย
และส่ งให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ หน่ วยบัญชำกำรอำกำศโยธิน จำกัด
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด
ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ
วันที่............................เดือน...........................พ.ศ...................
โดยหนังสือฉบับนี ้ ข้ าพเจ้ า..........................................................................อายุ...............................ปี
ปั จจุบนั อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.................ตรอก/ซอย............................ถนน.....................................
ตาบล/แขวง.....................................อาเภอ/เขต.................................................จังหวัด …………..……………..
รหัสไปรษณีย์...................................โทรศัพท์.................................................และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด เลขทะเบียนสมาชิก..................สังกัด..........................................................
ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฯ จากัด และ / หรื อ ต้ นสังกัด หักเงินเดือน / บานาญ /
ค่าจ้ างประจา ณ ที่จ่าย และส่งให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด เพื่อนาฝากเข้ าบัญชี
ออมทรัพย์เลขที่............................................................ของข้ าพเจ้ า หรื อนาฝากเข้ าบัญชีให้ กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฯ จากัด ( ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 049 - 2 - 18760 - 4 ชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จากัด) เพื่อ
ชาระหนี ้ของข้ าพเจ้ า จนกว่าข้ าพเจ้ าจะหมดภาระผูกพันกับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ฯ จากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี ้ ทาขึ ้นด้ วยความสมัครใจของข้ าพเจ้ าเอง ข้ าพเจ้ าได้ ตรวจสอบข้ อความและถ้ อยคา
ในหนังสือฉบับนี ้ทังหมดแล้
้
ว เห็นว่าถูกต้ องตรงตามเจตนารมณ์ของข้ าพเจ้ าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ น
หลักฐานสาคัญต่อหน้ าพยาน
(ลงชื่อ).............................................................ผู้ให้ ความยินยอม
(...........................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)............................................................เจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
(...........................................................)

(6)

