หนังสือกู้ที่…........................................
วันที่......................................................

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

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ข้าพเจ้า..............................................................................................................สมาชิกเลขที่...........................................
เสนอคาขอกู้เงินสามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด เพื่อคณะกรรมการดาเนินการ โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสามัญจานวน..................................บาท (......................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการต่อไปนี้ ...........................................................................................................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้ารับราชการหรืองานประจาในตาแหน่ง .........................................................................................................
สังกัดหน่วยงาน / โรงเรียน..............................................................................................อาเภอ.........................................จังหวัดเชียงราย
ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือน.................................บาท วันเริ่มปฏิบัติราชการ........................................... โทรศัพท์ที่ทางาน..............................
โทรศัพท์บา้ น............................มือถือ...................................................
ข้อ 3. หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ ให้สหกรณ์ฯติดต่อข้าพเจ้า ณ สถานที่ ที่ข้าพเจ้าปฏิบัตงิ านอยู่ในขณะนัน้ หรือ
ที่บ้านเลขที่..........หมู่............ถนน.........................ตาบล........................................อาเภอ........................................จังหวัด..........................
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าประสงค์จะให้โอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) บัญชีเลขที่.........................................................................
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือออมทรัพย์พิเศษ เลขที่.............................................................
ข้อ 5. เมื่อนิติกรรมสัญญาเงินกูล้ งนามเรียบร้อยแล้วและได้นาส่งคืนให้แก่สหกรณ์ฯ แล้ว ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอรับเงินกู้ ดังนี้.ขอรับเงินกู้ก่อนวันที่ 16 ของเดือน โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าไว้
เพื่อนาไปชาระดอกเบี้ยเงินกู้ที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนที่รับเงินกู้
ขอรับเงินกู้หลังวันที่ 16 ของเดือน ในกรณีนี้สหกรณ์ฯ จะไม่หกั ดอกเบี้ยเงินกู้ล่วงหน้าไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้าเสนอบุคคลค้าประกันเงินกู้ ดังนี้.-

1. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
2. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
3. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
4. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
5. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
6. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
7. นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
ลงชื่อ ..................................................................ผู้ขอกู้
(.................................................................)

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ
สหกรณ์ฯ จะให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกสหกรณ์ฯ วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ส่งชาระ
ไม่เกิน 240 งวด
ลาดับที่ อายุการเป็นสมาชิก
( ปี )
1 6 เดือน - 2 ปี
2 2 ปีขึ้นไป - 6 ปี
3 6 ปีขึ้นไป - 10 ปี
4 10 ปีขึ้นไป - 12 ปี
5 12 ปีขึ้นไป

อายุการเป็นสมาชิก
( งวด )
6 - 24 งวด
25 - 72 งวด
73 - 120 งวด
121 - 144 งวด
145 งวดขึ้นไป

กู้ได้ไม่เกิน
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

งวดส่งชาระ
ต่อเดือน
7,400
11,100
14,700
18,400
22,100

ทุนเรือนหุ้น
15%
150,000
225,000
300,000
375,000
450,000

กรณีกู้เงินทุนเรือนหุ้นและ/หรือเงินฝาก
- ต้องเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- สมาชิก มีสิทธิ์กู้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือเงินฝาก
แต่วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาท ส่งชาระคืนไม่เกิน 240 งวด
ต้องชาระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวดจึงจะมีสิทธิ์กู้ใหม่ได้โดยหักกลบลบหนี้สัญญาเก่า
- สมาชิกสมทบ มีสิทธิ์กู้ทุนเรือนหุ้นและหรือเงินฝากได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นและหรือเงินฝาก
แต่วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5,000,000 บาทส่งชาระคืนไม่เกิน 240 งวด
ต้องชาระเงินกู้มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวดจึงจะมีสิทธิ์กู้ใหม่ได้โดยหักกลบลบหนี้สัญญาเก่า
กรณีใช้บุคคลคาประกันเงินกู้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯมีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป
2. วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ส่งชาระไม่เกิน 240 งวด ตามตารางสิทธิ์การให้เงินกู้สามัญ
3. สมาชิกที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ฯแล้วทุกกรณี ต้องชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
จึงจะยื่นคาขอกู้ครั้งใหม่ต่อสหกรณ์ฯได้
4. การใช้บุคคลค้าประกันเงินกู้ (สมาชิกคนหนึ่ง สามารถค้าประกันได้ไม่เกิน 7 สัญญา) ไม่นับรวมเงินกู้
ประเภทอื่น
(ก) กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้มีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 3 คน โดยคิดเงินเดือน
ของผู้ค้าประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ข) กรณีกู้เงินสามัญไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 5 คน โดยคิดเงินเดือน
ของผู้ค้าประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
(ค) กรณีกู้เงินสามัญเกินกว่า 2,000,000 บาท ให้มีผู้ค้าประกันอย่างน้อย 7 คน โดยคิดเงินเดือน
ของผู้ค้าประกันรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของวงเงินกู้
5. สมาชิกที่กู้เงินสามัญเกินกว่า 1,000,000 บาท ให้ทาประกันชีวิตเพื่อประกันหนี้ (รายปี) ในวงเงินกู้
ที่เกินกว่า1,000,000 บาท โดยทาประกันชีวิตตามสิทธิ์ที่พึงกู้ในขณะนั้น ในปีแรกสหกรณ์ฯจะหักค่าเบี้ย
ประกันชีวิตจากเงินกู้ที่ได้รับ ตามระยะเวลาของกรมธรรม์ที่สหกรณ์ฯทาไว้ ในปีต่อไปหักค่าเบี้ยประกัน
จากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จนกว่าจะชาระหนี้แล้วเสร็จ

6. สมาชิกที่ได้กู้เงินจากสหกรณ์ เงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หลังหักจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
หัก ณ ที่จ่าย เงินสะสมกองทุน กบข./เงินสะสมกองทุน กสจ. หนี้กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ถ้ามี
กรณีเงินเดือนคงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ต้องนาเสนอต่อคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา
7. สมาชิกที่ยื่นขอกู้เงินสามัญ ต้องแนบหนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคาร
ไปพร้อมกับคาขอกู้เงินสามัญทุกครั้งที่ยื่นคาขอกู้เงินสามัญต่อสหกรณ์ฯ
8. กรณีผู้ขอกู้มีภาระหนี้กับธนาคารอื่น ให้แนบหนังสือรับรองหนี้พร้อมระบุเงิน งวดส่งชาระรายเดือน
9. ข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุตั้งแต่ 55 ปี กรณีได้ลาออกจากการเป็นสมาชิก กบข.
ให้แนบแบบ (บ.1 , บ.3 หรือ กพ.7) ไปพร้อมคาขอกู้เงินสามัญ เพื่อเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณา
10. สมาชิกตาแหน่งลูกจ้างประจาต้องแนบสัญญาจ้างไปพร้อมกับคาขอกู้เงินสามัญทุกครั้ง
11. สมาชิกตาแหน่งลูกจ้างประจาที่ไม่ได้รับเงินบาเหน็จรายเดือน ส่งชาระหนี้ภายในอายุ 60 ปี
12. สมาชิกตาแหน่งลูกจ้างประจาที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไปต้องนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้เพื่อพิจารณา

เอกสารที่ต้องแนบมาพร้อมคาขอกู้เงินสามัญ
1. สลิปเงินเดือนของผู้กู้เดือนปัจจุบัน (โดยมีเจ้าหน้าที่การเงิน, ผู้บังคับบัญชา, ผู้กู้ รับรองเอกสาร)
2. สาเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร (Book Bank) ที่มีรายการเงินเดือนเข้าบัญชี ตรงกับสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 1 เดือน
3. สาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) หรือ
สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือสาเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของผู้กู้
4. หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน

**** การยื่นคาขอกูเ้ งินสามัญครังต่อไปต้องชาระหนีแล้ว ไม่น้อยกว่า 3 งวด และถ้าหากประสงค์ที่จะยื่นคาขอกู้
ประเภทอื่นต้องหักชาระหนีเงินกู้สามัญแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 งวด ****

(เอกสารแนบคาขอกู้สินเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)
เอกสารแนบ 4

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนีกับธนาคารออมสิน
ทาที่.................................................................
วันที่..............................................................................
เรียน ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/สานัก............................................................
ข้าพเจ้า...................................................................................ตาแหน่ง.........................................................สังกัด
..........................................................เลขบัตรประจาตัวประชาชน...............................................อายุ............ปี โทรศัพท์
......................................มีความประสงค์ขอกู้สิ นเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ในการ
นี้ข้าพเจ้ายินยอมให้ธนาคารออมสินตรวจสอบหรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้าทั้งที่เป็นข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่
ข้าพเจ้ามีอยู่กับธนาคารออมสินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
จะต้องเป็นไปเพื่อการให้สินเชื่อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างใด
หมายเหตุ กรณีที่สมาชิกสหกรณ์ฯได้เข้าร่วมมาตรการเงื่อนไขพิเศษ หรือปรับโครงสร้างหนีกับธนาคารออมสิน
สหกรณ์ฯ จะงดให้เงินกู้ทุกประเภท
ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้ความยินยอม
(.......................................................)

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จากัด
ธนาคารออมสินสาขา/สานัก..............................................................................ได้ตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้
ของ.................................................................................................................... .......................................ขอเรียนว่า
 ไม่มีภาระหนี้
 มีภาระหนี้ จานวน....................... สัญญา ดังนี้
(1) สัญญาเลขที่.................................... ยอดหนี้...................................ชาระงวดละ......................บาท
(2) สัญญาเลขที่.................................... ยอดหนี้...................................ชาระงวดละ......................บาท
(3) สัญญาเลขที่.................................... ยอดหนี้...................................ชาระงวดละ......................บาท
(4) สัญญาเลขที่.................................... ยอดหนี้. ..................................ชาระงวดละ......................บาท
(5) สัญญาเลขที่.................................... ยอดหนี้...................................ชาระงวดละ......................บาท
การเข้าร่วมมาตรการเงื่อนไขพิเศษ หรือปรับโครงสร้างหนีกับธนาคารออมสิน
 เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี (พักชาระหนี 2 ปี)
 ปรับโครงสร้างหนีเพื่อขยายงวดส่งชาระ
 อื่นๆ............................................................
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................)
ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขา/สานัก...............................................
.........../............../...........

