แบบ ส.1

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

หนังสือเงินกู้ที่.............../................
วันที่.............../.............../..............
บัญชีเงินกู้ที่....................................

คำขอกู้เงินสำมัญ
คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ...............................บาท

เขียนที่.........................................................
วันที่..........................................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด
ข้าพเจ้า...........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ.............ปี
เป็น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา อื่นๆ .................................. ตาแหน่ง....................................................................
สังกัด................................. เงินเดือน...............................บาท เลขประจาตัวประชาชน .......................................................
ที่อยู่เลขที่.......................... หมู่ที่................ ตาบล/แขวง....................................... อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด............................................. โทรศัพท์................................................. ข้าพเจ้า ไม่มีคู่สมรส
มีคู่สมรส
1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน.....................................บาท (................................................................................)
โดยขอให้นาหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่เดิมกับสหกรณ์ มารวมอยู่ในหนี้เงินกู้ครั้งนี้ด้วย คือ
หนี้ตามหนังสือกู้ที่....................................ลงวันที่..............................................ต้นเงินคงเหลือ......................................บาท
หนี้ตามหนังสือกู้ที่....................................ลงวันที่..............................................ต้นเงินคงเหลือ......................................บาท
โดยข้าพเจ้าจะนาเงินที่กู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้......................................................................................................
2. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันเงินกู้ ดังนี้
2.1 เงินค่าหุ้นทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตเป็นหลักประกันลาดับแรก
2.2 สมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ค้าประกัน ดังนี้
ลาดับที่

ชื่อ

สมาชิก
ทะเบียนที่

ตาแหน่ง/ สังกัด

เงินเดือน/
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
ค่าจ้าง

1.
2.

2.3 เงินค่าสินไหมจากสัญญาประกันชีวิตของบริษัท.............................................................................
กรมธรรม์เลขที่........................................วงเงินค่าสินไหม.....................................................................................................
2.4 เงินฝากทุกประเภทของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต
3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอชาระคืนเป็นงวดรายเดือนแบบ
เงินต้นเท่ากันทุกงวดๆ ละ...................................................บาท พร้อมดอกเบี้ยจานวน.................งวด
เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ..........................................บาท จานวน............................งวด
4. ข้าพเจ้าขอถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของวงเงินกู้ จานวนเงิน................................บาท โดยขอให้สหกรณ์หักชาระจาก
เงินกู้ในครั้งนี้
5. ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินกู้โดยขอให้โอนเข้าบัญชีธนาคาร...........................บัญชีประเภท........................
ชื่อบัญชี................................................................หมายเลขบัญชี.........................................................................................
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ขอกู้
(.........................................................)

บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่................เดือน................................พ.ศ. .................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคาขอกู้เงินนี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
จริง
ไม่จริง
(2) ในปัจจุบันนี้ผู้ขอกู้เงินอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือต้องโทษทางวินัยหรือจะขอลาออกจากงานประจาหรือไม่?
มี
ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้เงินมีรายได้พอที่จะชาระหนี้เงินกู้ตามที่ขอกู้หรือไม่ ?
มี
ไม่มี
ลายมือชื่อ...................................................................ตาแหน่ง.................................................................
(.................................................................)

( รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง )
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน
เงินได้
เงินค่าหุ้น
รายเดือน
(บาท)
(บาท)

จากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
น/ส กู้ที่ (บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
น/ส กู้ที่ (บาท) น/ส กู้ที่ (บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ(บาท)

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งคืนเงินกู้ หรือขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ ..................................................................................................................................................................
ลาดับ
ที่

ชื่อผู้ค้าประกัน

รำยกำรเกี่ยวกับผู้คำประกัน
เงินได้ราย
เดือน (บาท)

การค้าประกันเงินกู้รายอื่น
ชื่อผู้กู้
ชื่อผู้กู้

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งคืนเงินกู้ หรือขาดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่
เคย
ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ ..................................................................................................................................................................
.............................................................................เจ้าหน้าที่
(...........................................................................)
......................../........................./.......................

แบบ ส.2
สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ต้องติดอำกรแสตมป์
ตำมประมวลรัษฎำกร

สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จำกัด
หนังสือสัญญำเงินกู้สำมัญ
เลขที่.................................

สถานที่...........................................................
วันที่................................................................................................

ข้าพเจ้า......................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................อายุ.............ปี
ตาแหน่ง................................................................ สังกัด....................................... อยู่บ้า นเลขที่..........................................
ถนน.............................. ตาบล/แขวง................................ อาเภอ/เขต..................................จังหวั ด....................................
ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ซึ่งต่อไปในหนังสือกู้นี้จะเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจานวน..........................บาท (..........................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จานวนดังกล่าวถูกต้องแล้วในวันที่ทาสัญญานี้
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ...................ต่อปี ให้แก่สหกรณ์เป็นงวด
รายเดือนทุกเดือนแบบ เงินต้นเท่ากันทุกงวดๆ ละ......................................บาท พร้อมดอกเบี้ยจานวน.................งวด
เงินต้นและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ..................................บาท จานวน........................งวด
ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่ได้รับเงินกู้สามัญเป็นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น
ในกรณีที่ มี เ หตุจ าเป็ น ที่ ส หกรณ์ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงอั ตราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ข้ า พเจ้ า ยิ นยอมให้ ส หกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในคาขอกู้เท่านั้น
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้ รับ
จากหน่วยงานต้นสังกัดส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ ตามเงื่อนไขของสัญญาจนกว่าจะได้ชาระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาแล้ว
ข้อ 5. ในกรณีตามที่ข้อบังคับได้กาหนดเกี่ยวกับการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ที่กาหนดให้ถือ
ว่าเงิ น กู้ ที่ ได้ รั บ ไปจากสหกรณ์ นี้ เป็ น อั น ถึ งก าหนดส่ งคื นโดยสิ้ นเชิ งพร้ อมทั้ งดอกเบี้ ยในทั นที โดยมิ พั กต้องค านึ งถึ ง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้นั้น ข้าพเจ้าได้ทราบเป็นอย่างดีแล้วและตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวนั้น
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ าขอใช้ หลั กประกั นดั งต่ อไปนี้ ค้ าประกั นเงิ นกู้ ตามข้ อ 1. (ข้ อใดไม่ ใช้ ให้ ขี ดฆ่ า แล้ วให้ ผู้ กู้
ลงลายมือชื่อกากับ)
6.1 หุ้นของข้าพเจ้าทั้งหมดที่มีอยู่ในสหกรณ์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
6.2 สมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ค้าประกัน โดยได้จัดทาสัญญาค้าประกันไว้แล้ว
6.3 ค่าสินไหมตามสัญญาประกันชีวิตของบริษัท..................................................................................
กรมธรรม์ที่..............................................................................จานวนเงิน....................................................................................................
6.4 อื่นๆ..................................................................................................................................................................
ข้อ 7. ถ้าข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุอย่างใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะจัดการชาระ
หนี้สินของข้าพเจ้าที่มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นโดยพลัน และข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินทุกประเภทที่ข้าพเจ้ามี
สิทธิได้รับจากทางราชการหรือจากสหกรณ์ หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์จนครบถ้วน
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าย้ายที่อยู่ไปจากที่ได้เคยแจ้งไว้ต่อสหกรณ์ ข้า พเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ
ทันที

ข้อ 9. ในกรณีที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดจากเงื่อนไขของสัญญาไม่ว่าอย่างใด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ยึดหน่วง
บรรดาเงินหรือทรัพย์สินไม่ว่าอย่างใด ๆ ของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ หรือข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ ตามที่
พิจารณาเห็นสมควร
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ....................................................................... ผู้กู้
(......................................................................)
รับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้กู้จริง และได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
ลงชื่อ ....................................................................... พยาน
(......................................................................)
ลงชื่อ ..................................................... เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ ผูเ้ ขียน
(......................................................)

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรสแล้ว)
เขียนที.่ ..................................................
วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า .............................................................เป็นคู่สมรสของ................................................................
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ตามหนังสือกู้ข้างต้นนี้ได้.
ลงชื่อ ......................................................... คู่สมรสของสมาชิกผู้กู้
(........................................................)
ลงชื่อ ......................................................... พยาน /สมาชิกผู้กู้
(........................................................)

ข้าพเจ้า.......................................................................ได้รับเงินกู้จานวน...................................................บาท
(...............................................................) ตามหนังสือสัญญากู้เงินนี้โดยครบถ้วนแล้วเมื่อ............................................
โดยรับเป็น
เงินสด
เช็ค นาฝากเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า ชื่อธนาคาร..................................................
สาขา..........................................ประเภทบัญชี.......................................หมายเลขบัญชี...................................................
ลงชื่อ.............................................................ผู้รับเงิน
(...........................................................)
ลงชื่อ.............................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนังสือสัญญากู้เงิน
(.........................................)
(...............................................)

หนังสือแสดงเจตนำยินยอมให้หักเงินเพื่อชำระหนีแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
เขียนที่...................................................................
วันที่................เดือน........................พ.ศ. ..............
โดยหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ..............................................ตาแหน่ง ........................................................ อายุ..................ปี
หมายเลขประจาตัวประชาชน....................................อยู่บ้านเลขที่................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กองบิน 5 จากัด สมาชิกเลขที่...............................ขอแสดงความเจตนาไว้เป็นหนังสือ ดังมีรายละเอียดดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่จ่ายเงินไม่ว่าประเภทใด ๆ ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์
หรือจากทางราชการ หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 5 จากัด ไม่ว่าในฐานะผู้
กู้หรือผู้ค้าประกัน ตามเงื่อนไขสัญญาที่ข้าพเจ้าทาไว้กับสหกรณ์ ฯ
2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องพ้นจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุอย่างใดก็ตาม หรือในกรณีที่ข้าพเจ้าเสียชีวิต ให้
ถือว่าหนังสือฉบับนี้เป็นการแสดงเจตนาของข้าพเจ้าในการยินยอมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหักเงิน ตามข้อ 1. เพื่อชาระ
หนี้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ ฯ อีกด้วย
3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ดาเนินการหักเงินตามที่ได้กล่าวข้างต้นเป็นอันดับแรก หลังจากที่ได้หักเงินเพื่อชาระ
หนี้สินของทางราชการ ( หากมี ) แล้ว และยินยอมให้หักจนครบถ้วนตามจานวนหนี้ที่ค้างชาระรวมทั้งดอกเบี้ย ค่า
สินไหมทดแทนตลอดจนภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย
4. หากต้องมีการดาเนินการในขั้นตอนต่าง ๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับเงินที่ข้าพเจ้ามี
สิทธิได้รับ ให้ ถือว่าหนังสือฉบับนี้เป็นการแสดงเจตนาของข้าพเจ้า ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกขั้ นตอนของการ
ดาเนินการ
5. หนังสือฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการแสดงเจตนาของข้าพเจ้า
ตามหนังสือฉบับนี้จะไม่มีผลเป็นการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ ออมทรัพย์
กองบิน 5 จากัด ก่อน
ขณะที่ทาหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ และมิได้เกิดจากการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือ
ข่มขู่แต่อย่างใดทั้งสิ้น ข้าพเจ้าได้อ่านแล้ ว เห็ น ว่าตรงกับเจตนาของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ล งลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ ................................................................... ผู้ให้ความยินยอม
(..................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)
ลงชื่อ ................................................................... พยาน
(..................................................................)

