คําขอกู้เงินสามัญ (ทุนเรื อนหุน้ คํ้าประกัน)
ที.่ ................/...................
เขียนที่....................................................................
วันที่.............................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํากัด
ข้าพเจ้า............................................................................................ เลขทะเบียนสมาชิก ......................................
ตําแหน่ง...............................................สังกัดหน่วยงาน............................................เงินเดือน.................................บาท
ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม........................ หุน้ เป็ นเงิน.....................................................................บาท
ข้าพเจ้าส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา............................บาท และมีสญ
ั ญาจ้าง...........................................................
เลขที่.................................ตั้งแต่วนั ที่..........................................................ถึงวันที่..........................................................
1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญ...................................... บาท (..............................1...........................................................)
เพื่อนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้........……………………………..…………………………………………………
2. ข้าพเจ้าขอชําระเงินกูส้ ามัญเป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุ ดท้าย) พร้อมด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ
ของสหกรณ์ งวดละ................................... บาท เป็ นจํานวน................... งวด
3. สมาชิกผู้คาํ้ ประกัน
3.1 ชื่อ……………………………………………………. เลขทะเบียนสมาชิก.........................................
ตําแหน่ง .......................................... สังกัด/หน่วยงาน............................................เงินเดือนปั จจุบนั .......................บาท
3.2 ชื่อ……………………………………………………. เลขทะเบียนสมาชิก.........................................
ตําแหน่ง .......................................... สังกัด/หน่วยงาน............................................เงินเดือนปั จจุบนั .......................บาท
ลงชื่อ.........................................................................ผูก้ ู้
(...........................................................................)
ข้าพเจ้าขอรรับรองว่า นาย/นาง/นางสาว ................................................................ ได้ปฏิบตั ิงานในหน่วยงานนี้จริ ง
ลงชื่อ.........................................................................ผูบ้ งั คับบัญชา
(..........................................................................)
ตําแหน่ง.................................................................................

(เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์เป็ นผูก้ รอก)

รายการเกีย่ วกับวงเงินของผู้ขอกู้
(หน่วย : บาท)
เงินได้
รายเดือน

จํากัด
วงเงินกู้

ต้ นเงินกู้คงเหลือ
พิเศษ

สามัญ

ใช้ ห้ ุนประกัน

เพื่อเหตุฉุกเฉิน

รวม

วงเงินกู้
คงเหลือ

หมายเหตุ : 1. เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่......................................................
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ .................................................................................................................................................
รายการเกีย่ วกับวงเงินของผู้คาํ้ ประกัน
ลําดับ
ที่

ชื่ อผู้คาํ้ ประกัน

เงินได้ ราย
เดือน(บาท)

ภาระการคํา้ ประกันรายอื่น
ต้ นเงินคํา้ ประกัน
ชื่ อผู้ก้ ู
คงเหลือ (บาท)

วงเงินคํา้
ประกัน
คงเหลือ (บาท)

หมายเหตุ : 1. เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่........................................................
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ ...................................................................................................................................................

..................................................................เจ้าหน้าที่
วันที่..........................................................

จํานวนเงินที่อนุมตั ิ...........................บาท
สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งติด
อากรแสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

....................................................ผูอ้ นุมตั ิ

หนังสื อกู้เงินสามัญ (สมาชิกคํ้าประกัน)
เลขที่...................../.................
วันที่...........................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก...............................อายุ..................ปี
เลขประจําตัวประชาชน
เป็ น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจํา
พนักงานมหาวิทยาลัย
อื่นๆ ......................................... ตําแหน่ง............................................
สังกัด........................................................ได้รับเงินเดือน เดือนละ................................บาท ที่อยูเ่ ลขที่...................หมู่................
ถนน......................................ตําบล/แขวง......................................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด....................................
รหัสไปรษณี ย.์ ..........................โทรศัพท์................................................. ซึ่ งต่อไปนี้ในหนังสื อกูเ้ งินสามัญ เรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้
ได้ทาํ หนังสื อกูเ้ งินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อกูเ้ งินสามัญนี้ เรี ยกว่า
“สหกรณ์” ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูก้ ูไ้ ด้กูเ้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวน.......................................บาท (..........................................................................................)
และผูก้ ไู้ ด้รับเงินจํานวนดังกล่าวเมื่อวันที่............................................................โดยถูกต้องเรี ยบร้อยแล้ว
ข้อ 2. ผูก้ ู้ย อมชําระดอกเบี้ ยเงิ น กู้ส ามัญ ให้ ส หกรณ์ ใ นอัต ราร้ อ ยละ.......................ต่ อ ปี ในกรณี ที่ มี เหตุ จ าํ เป็ นที่ ส หกรณ์ จ ะต้อ ง
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญ ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ผูก้ ู้ข อชําระคื น ต้น เงิ น กู้ส ามัญ เป็ นงวดรายเดื อ นแบบต้น เท่ ากัน ทุ ก ๆ งวดละ.................................บาท พร้ อ มดอกเบี้ ยทั้งนี้
ตั้งแต่งวดประจํา เดือน....................................................พ.ศ. ...................... เป็ นต้นไป
ผูก้ ูข้ อยืนยันว่าการส่ งคืนเงินกูส้ ามัญ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดภายในวันทําการสุ ดท้ายของแต่ละเดือนที่ระบุไว้สําหรับ
งวดนั้นๆ
ข้อ 4. ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํากัด ดําเนินการหักกลบลบหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) ตามหนังสื อ
กูเ้ งินสามัญ เลขที่......................./.................... ลงวันที่.......................................................กับหนังสื อกูเ้ งินสามัญฉบับนี้ได้เต็มจํานวน
ข้อ 5. ผูก้ ูย้ ินยอมให้มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผูจ้ ่ายเงินเดือนและเงินอื่นใดของผูก้ ู้ หักเงินเดือนและเงินอื่นใดเพื่อชําระหนี้ พร้อมดอกเบี้ย
ซึ่ งผูก้ ูต้ อ้ งส่ งต่อสหกรณ์ตาม ข้อ 3 โดยความยินยอมนี้ ให้มีอยู่ตลอดไป จึงได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้หักเงินเดือนและเงินอื่นใดชําระหนี้ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํากัด มอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้เงินกูส้ ามัญนี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ในกรณี ผู ้กู้ อ อกหรื อถู ก ออกมหาวิ ท ยาลัย สวนดุ สิ ต ผู ้กู้ จ ะต้อ งแจ้ง เป็ นหนั ง สื อให้ ส หกรณ์ ท ราบ และจัด การชํ า ระหนี้ สิ น
ทั้ งหมดที่ มี ต่ อ สหกรณ์ ใ ห้ เสร็ จ สิ้ น เสี ยก่ อ นภายในสามสิ มวัน นั บ แต่ ว ัน ที่ ไ ด้ ท ํา หนั ง สื อแจ้ง โดยยอมรั บ ตามเงื่ อ นไข ตามข้อ บัง คับ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จํากัด
ถ้าผูก้ ูไ้ ม่สามารถจัดการชําระหนี้ สิ นให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวไว้ในวรรคสอง ผูก้ ูย้ ิน ยอมให้มหาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต ผูจ้ ่ายเงินสะสม
บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสะสมเลี้ยงชีพสําหรับบุคลากร กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิท ยาลัย หรื อ เงิ น อื่ น ใด ที่ ท างมหาวิ ท ยาลัย สวนดุ สิ ต จ่ ายให้แ ก่ ผูก้ ู้ หัก เงิ น ดังกล่ าวเพื่ อ ชําระหนี้ เงิ น กู้ส ามัญ และดอกเบี้ ย ต่ อ สหกรณ์
ให้เสร็จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ 6. ถ้าผูก้ ูไ้ ม่สามารถจัดการชําระหนี้ตามที่กล่าวไว้ใน ข้อ 5 ให้สหกรณ์นาํ เงินค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนหรื อ เงินอื่นใดที่ผกู ้ ไู้ ด้รับ
จากสหกรณ์ไปหักกลบลบหนี้ กบั หนี้ เงินกูส้ ามัญและดอกเบี้ย และให้ถือเป็ นเจตนาของผูก้ ูท้ ี่จะให้หกั กลบลบหนี้ เพื่อชําระหนี้ เงินกูส้ ามัญและ
ดอกเบี้ยได้

ข้อ 7. ในกรณี ผกู ้ ใู้ ห้ขอ้ ความอันเป็ นเท็จ ให้ถือว่าเงินกูต้ ามหนังสื อกูเ้ งินสามัญนี้ เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ย
โดยทันที โดยมิตอ้ งคํานึงถึงเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 8. ผูก้ ขู้ อรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญถูกต้องและเป็ นจริ ง
ผูก้ ู้ได้อ่ านข้อ ความในหนัง สื อ กู้เงิ น หนังสื อ กู้เงิ น สามัญ นี้ โดยตลอดแล้วเห็ น ว่าถู ก ต้องจึ งได้ล งลายมื อ ชื่ อ ไว้เป็ นสําคัญ
ต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ.................................................................................... ผูก้ ู้
(...................................................................................)
ลงชื่อ..................................................................................... พยาน
(...................................................................................)
คํายินยอมของคู่สมรส
เขียนที่................................................................
วันที่...................เดือน............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................................เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง/นางสาว
...........................................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งนี้ ตามหนังสื อ
กูเ้ งินสามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
ลงชื่อ...................................................................ผูก้ ู้
(..................................................................)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

โสด

ลงชื่อ..........................................................คู่สมรสของผูก้ ู้
(....................................................................)
หม้าย

หย่า ในขณะที่ทาํ สัญญาฉบับนี้

ลงชื่อ........................................................................ผูก้ ู้
(.........................................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน/ผูค้ ้ าํ ประกัน ลงชื่อ...........................................................พยาน/ผูค้ ้ าํ ประกัน
(...........................................................)
(..............................................................)
ข้าพเจ้า ......................................................................................................... ได้รับเงินกูจ้ าํ นวน............................................บาท
(...................................................................................................) ตามหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญนี้ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ณ วันที่ ......................................................โดย
ฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่สหกรณ์ของข้าพเจ้า
โอน/ฝากเข้าบัญชี
ของข้าพเจ้า ชื่อธนาคาร...........................................สาขา............................................... เลขที่บญั ชี..............................................
ลงชื่อ...................................................................... ผูร้ ับเงิน
(.......................................................................)
ลงชื่อ...................................................................... เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
(.......................................................................)
ลงชื่อ.........................................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจหนังสื อกูเ้ งิน
(..........................................................................)

