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คำเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการทีก่ ำหนดไว
ในแบบคำขอกูแ ละหนังสือสัญญาดวยลายมือของตนเอง
โดยถูกตองและครบถวน มิฉะนั้นสหกรณไมรับพิจารณา

เอกสารประกอบสัญญากูเงินสามัญ
เลขที่………………….………........................
วันที่........................................................
จายเงิน…………………………………………….

คำขอกูสามัญโครงการพิเศษ
วันที่ ……………… เดือน ……….…..........………. พ.ศ. ………........…..
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
ขาพเจา ...............................……………………………………...…. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ……….....………… เสนอคำขอกูเงิน
สามัญโครงการพิเศษ เพื่อคณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด โปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จำนวน…...............…………………………………บาท
(…………………………………………………………..................................………) โดยจะนำไปใชเพื่อการดังนี้ (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผล
แหงการกูโดยละเอียด) ……………………………………………………………………………………………………………...............................................
ขอ 2. ขณะนี้ขาพเจารับราชการ/ชวยราชการ ตำแหนง …...................…………………………กอง…………….....……………
กรม………………………………………หมายเลขประจำตัว …………………................................……. โทรศัพท ……..........………… มีรายได
เดือนละ………………………….…. บาท สถานภาพ ขณะยื่นคำขอกูสามัญ
มีคูสมรส
ไมมีคูสมรส
ขอ 3. ขาพเจาขอเสนอหลักประกันเงินกูครั้งนี้ดังตอไปนี้
3.1 ทุนเรือนหุนที่มีอยูในสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
จำนวน ……………………….....…หุน รวมเปนเงิน ………………..........………………... บาท
3.2 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เลขที่.........................................................
จำนวน ..............................................................บาท
ขอ 4. ถาสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ใหขาพเจากูเงินไดตามความประสงค ขาพเจาขอสงเงินตนคืน สหกรณ
ออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปนงวดรายเดือนเทา ๆ กัน จำนวน...................................... งวด ๆ ละ …………......…………. บาท และงวด
สุดทาย………..…………….บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ..............................ตอป (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย+0.5
โดยสหกรณ ไม คิ ดเงิ นเฉลี่ ยคื นให แก สมาชิ ก) จำนวน ...................................งวด ตั้ งแต เดื อนที่ สหกรณ ออมทรั พ ย วั งเดิ ม จำกั ด
จายเงินกูใหขาพเจา โดยขาพเจาจะไดทำหนังสือสัญญากูเงินกูสามัญใหไวตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ตามแบบที่สหกรณ
ออมทรัพยวังเดิม จำกัด กำหนด

………………….........................……………………………...ผูขอกู
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* ความเห็นและการพิจารณาของผูบังคับบัญชา (ระดับหัวหนากอง อัตรานาวาเอกหรือเทียบเทาขึ้นไป)
ขอพิจารณา

สมควรไดรับความกรุณาใหกู

ไมสมควรใหกู

ลายมือชื่อ ………………………………..……….....ตำแหนง ………….....................................
(......................................................)
วันที่................/................/..................

คำรับรองการหักเงินไดรายเดือนของเจาหนาที่การเงินตนสังกัด
ตามที่ ……………………............……………………….ขอกูเงินสามัญโครงการพิเศษฯ จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
เจาหนาที่การเงินไดตรวจสอบแลวผูก ูมีเงินไดรายเดือนเหลือเพื่อชำระหนี้แกสหกรณฯไดไมเกินเดือนละ ……............................…………บาทซึง่
เจาหนาที่การเงินขอรับรองวาจะตัดเงินไดรายเดือนของ ………………………...………………. สงสหกรณ ฯ ทุกเดือน ตามที่สหกรณ ฯ
แจง และถายายสังกัดไปรับเงินไดรายเดือน ณ สำนักงานแหงใหม จะแจงโอนหนี้ที่คางชำระทั้งหมดพรอมใบโอนอัตราเงินเดือนให
สังกัดใหมทันหักเงินเดือนถัดไป
ลายมือชื่อ ………...................…………………………..…..... ตำแหนง ………….............…………………..
(…………...........……………………………...)
วันที่ ……........…/…..........…/…...……..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารประกอบการกูเงิน ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบจายเงินเดือนตนฉบับ (สลิปเงินเดือน)
สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาทะเบียนบาน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคูสมรส
สำเนาใบสำคัญการสมรส
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ และ/หรือนามสกุล (ถามี)
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของสหกรณ (กรณีใชเงินฝากค้ำประกัน)

หมายเหตุ เอกสารที่เปนหลักฐานของคูสมรส ตองมีลายมือชื่อคูสมรสประกอบดวยทุกรายการ
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รายการตอไปนี้เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปนผูกรอก
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูขอกู
จำนวนเงิน ……………........……..............…………………..บาท
เงินไดรายเดือน
(บาท)

ทุนเรือนหุน/
เงินฝากออมทรัพย
(บาท)

จำกัดวงเงิน
(บาท)

เงินตนกูคงเหลือ
สามัญ (บาท)

หมายเหตุ (1) สถานภาพการสงเงินงวดชำระหนี้หรือเงินคาหุนรายเดือน
(2) ขอพิจารณา
สมควรไดรบั ความกรุณาใหกู

เพื่อเหตุฉุกเฉิน (บาท)

รวม (บาท)

ไมเคยผิดนัด
เคยผิดนัดจำนวน…... ครั้ง
ไมสมควรใหกู

……………….……………………......... เจาหนาที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
……..../………./………
....……………………...………….…..... ผูจัดการสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
…….../………./……….

บันทึกการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการ
เสนอ คณะกรรมการดำเนินการ ในการประชุม ครั้งที่ ………..........................………………… วันที่ …......………………………………………
มีมติดังนี้ …………......................................................………………………………………………………………………………………………………………
…………......................................................………………………………………………………………………………………………………………..............
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หนังสือสัญญาเงินกูสามัญโครงการพิเศษ
ชื่อผูกู ……………………….…..............……………………………………..
วันที่.............…..……………………………….. ...............
ขาพเจา ………..............………………..…………….................….................……..อยูบานเลขที่…..….........………….หมูที่……........………………
ซอย………...........……….……...............…..ถนน……….………….......……...........……….ตำบล…………................................………………………
อำเภอ ………………………………...........…… จังหวัด ………..……...............………....……. สมาชิกทะเบียนเลขที่ …………......………………
รับราชการ/ชวยปฏิบัติราชการในตำแหนง …………….………..........…..........….……………….กอง ………...….............……………………..
กรม …………………………..….....................….. ขอทำหนังสือสัญญากูเงินใหไวตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดตกลงกูเงินจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปนจำนวน ……..............………………………….บาท
(……………………………………...............................……………) โดยโอนหนี้ตามหนังสือสัญญากู …………..........………….ที่ …………/…………
วันที่ ………………………..…..............… และหนังสือสัญญากู …………...........….……… ที่………….........……….. วันที่ ….………….......……….
มาเปนหนี้ตามหนังสือสัญญากูนี้และขาพเจารับทราบกำหนดการโอนเงินทางธนาคารจำนวน ………….................……………...…. บาท
จากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด แลว ในวันที่ทำหนังสือสัญญานี้ โดยถูกตองแลว
การกูเงินตามสัญญานี้ ขาพเจาไดนำหลักประกันไวดังนี้
1.1 ทุนเรือนหุน เปนจำนวน...........................................................บาท
1.2 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปนจำนวน.........................................บาท
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะผอนชำระหนี้เงินตนพรอมทั้งดอกเบี้ยในอัตรารอยละ.......................ตอป (อัตราดอกเบี้ย
เงิน ฝากออมทรัพ ย + 0.5 โดยสหกรณ ไม คิ ดเงินเฉลี่ ยคื นให แก สมาชิ ก) ทั้ งนี้ ให ช ำระเป น รายเดื อ นเท า ๆ กั น ในอั ต ราเดื อ นละ
…........................……..บาท (………................…………………………..…) รวม ………………........ งวด โดยขาพเจาจะเริ่มผอนชำระตั้งแต
…………………........…………. เปนตนไป
ในกรณี ที่มีเหตุจำเปนที่สหกรณ ออมทรัพยวังเดิม จำกัด จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจา
ยินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด กำหนด เมื่อใดก็ได
ทั้งนี้ สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ไมจำเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนำเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ คือ …….......................…………………………………….
………………………………………………………………………………………….........................................................................................................
ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญ ชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจาที่ไดรับมอบหมายจาก
สหกรณ อ อมทรั พ ย วั ง เดิ ม จำกั ด หั ก เงิน ได ร ายเดื อ นของข า พเจ า ตามจำนวนงวดชำระหนี้ ต ามข อ 2. เพื่ อ ส ง ต อ สหกรณ
ออมทรัพยวังเดิม จำกัด ได
ขอ 5. หากปรากฏกรณี ต ามข อ บั ง คั บ สหกรณ อ อมทรัพ ย วั งเดิ ม จำกั ด ข อ 14. (1) – (4) ไม ว า ข อ หนึ่ งข อ ใด
ใหถือวาหนี้ตามหนังสือสัญญาเงินกูรายนี้ ไดถึงกำหนดชำระโดยสหกรณ ออมทรัพยวังเดิม จำกัด ไมตองแจงใหขาพเจาทราบ
และขาพเจายินยอมชำระเงินตนพรอมดอกเบี้ยสวนที่เหลือทั้งหมดในทันที
ขอ 6. หากขาพเจาประสงคจะขอลาออกจากราชการหรืองานประจำ ยาย หรือโอนจากสวนราชการกองทัพเรือ
ไปยังสวนราชการอื่นแลว ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ทราบ และจะจัดการชำระหนี้ ซึ่งขาพเจา
มีอยูใหเสร็จสิ้นกอนการลาออก ยาย หรือโอน แลวแตกรณี
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ถาขาพเจาไมจัดการชำระหนี้สินใหเสร็จตามที่กลาวในวรรคตน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน เบี้ยหวัด
บำเหน็จ บำนาญ หรือเงินอื่นใดอันพึงมีที่ทางราชการหรือสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด จะพึงจายใหขาพเจาหรือทายาท หรือผู
ที่ระบุชื่อในหนั งสือแสดงเจตนาระบุตัวผูรับ เงินจากสหกรณ ออมทรัพยวังเดิม จำกัด หั กเงิน ดังกลาวชำระหนี้พรอมดอกเบี้ ย
สงตอสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ในกรณี อื่นใดที่มิไดระบุ ไวในขอความดังกลาวขางตน ขาพเจาขอสัญญาวาจะนำเงินงวดมาชำระหนี้ (เงินตนและ
ดอกเบี้ย) ตอสหกรณ ออมทรัพยวังเดิ ม จำกัด ในวันถัดจากวันสิ้นเดือน แตไมเกินวันที่ เจ็ดของเดือนที่ระบุ ไวสำหรับงวดนั้ น ๆ
ดวยตนเองโดยสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ไมตองทวงถาม หากขาพเจาไมปฏิบัติตามที่กลาวมา ขาพเจายินยอมใหสหกรณ
ออมทรัพยวั งเดิ ม จำกัด นำเงินป นผลที่จะไดรับจากสหกรณ ออมทรัพยวังเดิม จำกั ด และ/หรือ เงินฝากในบั ญ ชีเงินฝาก
ออมทรัพย หรือหุน สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด หรือเงินประเภทอื่น มาหักชดใชชำระหนี้ที่มีอยูที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม
จำกัด ในสวนที่ยังคงคางชำระ
ขอ 7. หากขาพเจานำเงินมาชำระหนี้คืนกอนกำหนดบางสวนหรือทั้งหมดกอนครบกำหนดเวลาตามที่ระบุในสัญญา
ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด คิดคาธรรมเนียมการดำเนินการในอัตรารอยละ 2 ของเงินตนคงเหลือที่นำมา
ชำระคืน ยกเวนการชำระหนี้คืนกอนครบกำหนดนั้น เปนการชำระหนี้เพื่อจะขอกูเงินสามัญจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
ครั้งใหม (Refinance)
ขอ 8. ขาพเจายอมรับวาขอบังคับ ระเบียบของสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ที่ใชบังคับขณะทำสัญญานี้ หรือที่
แกไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด เรื่องเงินกูสามัญโครงการพิเศษ เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขาพเจาไดอานขอ ความทั้ งหมดโดยละเอียดถี่ถวนและเขาใจดีแลว จึงลงลายมื อชื่อไวเป นสำคัญ ต อหน าพยาน
ณ วันที่ เดือน ป ที่ระบุไวขางตน
…………………………………………………………………ผูกู
(......…………………………………………………......)
…………………………………………………....………...…พยาน
(………………………......………………….....………..)
…………………………………………………………........…พยาน
(……………………….....…….....……………………..)
สหกรณ ออมทรั พย วั งเดิ ม จำกั ด จะโอนเงิ นกู จำนวน ……........................……….…………………บาท เข าบั ญ ชี เงิ นฝาก
ออมทรั พ ย เลขที่ …………………………………………..…………………………...…….ธนาคาร ...………..…………………………..........…………………
สาขา ………....................………………......………………ใน………………..……………................(วัน เดือน ป)
…………………………………….................……………. เจาหนาทีก่ ารเงิน
………………………………………………..….....………. ผูจัดการ
ขาพเจารับทราบกำหนดการโอนเงินตามรายการขางตนแลว
..…………………..……………………….....…..……...... ผูกู
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หนังสือใหคำยินยอมของคูสมรสผูกู
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที่ ……..……………………………...
วันที่ …………….………………………….
ข าพเจ า …………………………...................……………………………..…..อยู บ านเลขที่ …………….…….หมู ที่ …………………..
ซอย …………….……..…………………………….ถนน…..........…….……....……….……......……ตำบล….……………………………………….…….
อำเภอ ....................................…………..........…….…….…... จังหวัด ……………..……………..………………....….………..เปนสามี/ภรรยาของ
.…..…………….…………………….......…...…ยินยอมให…………………...……………….………………...กูเงินจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
ตามหนังสือสัญญาเงินกูนี้ได
………………………………………………………..สามี/ภรรยา
………………………………………………………..พยาน (ผูกู)
(……………………………………………..…)

หนังสือรับรองกรณีทผี่ ูกไู มมีคสู มรส
ขาพเจา………………………………………................……………......……ตำแหนง………………………………………….....................
สังกัด………………………..….…….......................... เปนนายทหารบัญชีพล ขอรับรองวา……...……..…………..………………………………(ผูกู)
ตำแหนง……….………………………….………...…………...........….....สังกัด………………………….................…..............…….…………ไมมีคสู มรส
ในขณะทำสัญญากูเงินกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
(ลงชื่อ)………….……………………………………นายทหารบัญชีพล
(…………………..……………………………)
..………./..………./……..….

ผูกูไดนำเอกสารฉบับนี้มามอบใหเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ณ วันทำสัญญา
………………………….………………….……......... ผูนำสง (ผูกู)
(………..………………………………..……..........)
…………………………………….……………........ ผูร ับ (เจาหนาทีเ่ งินกู)
(………..….…………………….……………..........)

หนังสือใหคำยินยอมใหหักเงินรับฝากออมทรัพยเพื่อชำระหนี้
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ทำที่สหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
วันที่ ….....…… เดือน …...……........………….. พ.ศ. …...……….
ขาพเจา …………………………......................................... อายุ……...…. ป อยูบานเลขที่ ……....….….. หมูท ี่ ………………
ตรอก/ซอย …………………………...................… ถนน ………....…......…..................…….. ตำบล/แขวง.............…………...……………………..
ที่ทำงานสังกัด …………………………….....… ตำแหนง ……………………………………………………. มีความประสงคจะนำสมุดคูฝากบัญชี
เงินฝากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ของขาพเจาที่มีอยูในสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด มาวางไวเปนหลักประกันเงินกู
และยินยอมใหหักเงินฝากของขาพเจาที่มีอยูในบัญชีเงินฝากสหกรณ ออมทรัพยวังเดิม จำกัด ซึ่งขาพเจาเปนลูกหนี้ จึงขอทำ
หนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหนำสมุดคูฝากบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด ของขาพเจาที่มีอยูในปจจุบันตาม
บัญชีเงินรับฝากออมทรัพย เลขที่ ………….........................................................…..จำนวน …….................…..………..........……….. บาท
(……………..........….................…..……………………) และดอกผลที่จะมีตอไปในอนาคตรวมทั้งหมดมอบไวกับสหกรณออมทรัพยวังเดิม
จำกั ด เพื่ อ เป น หลั ก ประกั น การกู เงิ น ของข า พเจ า ตาม
หนั ง สื อ กู เงิ น สามั ญ
หนั ง สื อ กู เ งิ น โครงการพิ เ ศษ
ที่ ….….......…/….....………ลงวันที่ ………................ เดือน …………........….….พ.ศ. …….......…..…จำนวน …….................…........….. บาท
(…………….................................………………….….)
ขอ 2. ในระหวางที่ขาพเจาใชบัญชีเงินฝากออมทรัพยเปนหลักประกันตามขอ 1. ขาพเจาจะไมเบิกถอนเงินฝาก
ของขาพเจาใหคงเหลืออยูเปนจำนวนต่ำกวาจำนวนเงินที่ขอกูเมื่อรวมดอกเบี้ยแลว
ขอ 3. ขาพเจาไดสงมอบสมุดคู ฝากบั ญ ชีเงิน ฝากออมทรัพย ตามขอ 1.ใหแ กสหกรณ อ อมทรัพ ยวังเดิม จำกั ด
ยึดถือไวเปนประกันระหวางหนังสือสัญญาเงินกูของขาพเจามีผลบังคับ
ขอ 4. ในกรณีหนี้เงินกูของขาพเจาตามหนังสือกูเงินที่ระบุไวตามขอ 1. เปนอันถึงกำหนดสงคืนไมวากรณีใด ๆ
รวมทั้งถาขาพเจาผิดนัดการชำระหนี้ไมวางวดใดงวดหนึ่ง ขาพเจายินยอมใหสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด หักเงินจากบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพยของขาพเจาไดเต็มตามจำนวนที่ขาพเจาคางชำระหนี้เพื่อหักชำระหนี้แทนขาพเจาในทันที แมวากำหนดระยะเวลา
การเบิกถอนเงินฝากตามบัญชีเงินฝากนั้นจะยังไมถึงกำหนดจายคืนใหแกขาพเจาก็ตามและใหถือเปนสาระสำคัญของการทำหนังสือ
ความยินยอมครั้งนี้
ขอ 5. หนังสือคำยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาขอยืนยันวาจะไมเพิกถอนความยินยอมนี้
ทั้งหมดหรือบางสวนแตอยางใด จนกวาจะไดชำระหนี้เงินกูตามหนังสือกูเงินที่ระบุไวในขอ 1. จนสิ้นเชิง หรือเวนแตจะไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยวังเดิม จำกัด
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทำขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดอานและตรวจสอบขอความพรอมถอยคำใน
หนังสือฉบับนี้ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเปนหลักฐานตอหนาพยาน ณ วัน เดือน ป
ที่ระบุขางตน
หนังสือนี้ทำขึ้นเปนสองฉบับมีขอความตรงกันทุกประการ และขาพเจาไดรับสำเนาหนังสือความยินยอมนี้จำนวน
หนึ่งฉบับไวแลวทันทีที่ลงนามในหนังสือความยินยอมนี้แลว
ลายมือชื่อ ……………….……………......................………………… ผูใหคำยินยอม
(…………………….........................…………………)
ลายมือชื่อ ……………………………….....................………..……… พยาน/คูสมรส
(……………………..........................…………………)
ลายมือชื่อ ……………………………………….....................……….. พยาน
(…………………………...........................……………)

