สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ทะเบียนเลขที่ 71/11071 จัดตั้งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2506
สานักงานเลขที่ 375 ถนนสิโรรส ตาบลสะเตง อาเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์ 0-7321-2509, 0-7321-4473 โทรสาร 0-7324-4489

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
เรื่อง การยื่นกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ปี 2561
-----------------------------------------------------------อาศัย อานาจตามความในข้อ 79 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูยะลา จากัด ข้อ 7.2.8, 22, 50 แห่ ง
ระเบี ย บสหกรณ์ ว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้ พ.ศ.2560 และมติ ค ณะกรรมการด าเนิ น การในคราวประชุ ม ครั้ ง ที่ 8/2561
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 จึงออกประกาศให้สมาชิกสามัญที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการยื่นคาขอกู้และเอกสาร
ประกอบการยื่น ตามหลักเกณฑ์ และรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 หลักเกณฑ์ในการดาเนินการ โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ปี 2561
1.1 ชื่อโครงการ สินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ปี 2561
1.2 วงเงินกู้สูงสุด วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท
1.3 งวดชาระหนี้ ไม่เกิน 200 งวด โดยชาระคืนเฉลี่ยทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่าๆ กัน และ
คิดดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 บาทต่อปี และหรือตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ฯ และผู้กู้ต้องชาระหนี้
ให้หมดสิ้นภายในอายุ 80 ปี เว้นแต่ผู้กู้ที่เป็นลูกจ้างประจา ในหน่วยงานราชการ ให้หมดสิ้นภายในอายุ 65 ปี และสมาชิก
สังกัดโรงเรียนเอกชนให้หมดสิ้นภายในอายุ 60 ปี
1.4 หลักประกันเงินกู้ ต้องมีบุคคลที่เป็นสมาชิกสามัญสหกรณ์ฯ ค้าประกัน 1 คน และสมาชิกใช้สิทธิค้า
ประกันเงินกู้ตามโครงการนี้ได้เพียง 1 คน เท่านั้น กรณีผู้กู้ปฏิ บัติงานสังกัดโรงเรียนเอกชน ผู้ค้าประกันต้องเป็นข้าราชการ
เท่านั้น
1.5 การคานวณสิทธิในการยื่นกู้ มีเงินรายรับคงเหลือ ไม่รวมเงินเสี่ยงภัยและพื้นที่พิเศษ
1.5.1 มีเงินรายรับคงเหลือ 501 - 1,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 50,000 บาท
1.5.2 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,001 - 1,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
1.5.3 มีเงินรายรับคงเหลือ 1,501 - 2,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท
1.5.4 มีเงินรายรับคงเหลือ 2,001 - 2,500 บาท กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท
1.5.5 มีเงินรายรับคงเหลือ 2,501 - 3,000 บาท กู้ได้ไม่เกิน 250,000 บาท
1.5.6 มีเงินรายรับคงเหลือ 3,001 ขึ้นไป
กู้ได้ไม่เกิน 300,000 บาท
1.6 อายุการเป็นสมาชิก ผู้กู้ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน และมีทุน
เรือนหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินกู้ หากไม่ถึงให้ซื้อหุ้นเพิ่มโดยหักจากเงินกู้
1.7 วงเงินกู้ตามโครงการ พิจารณาอนุมัติตามวงเงินที่เหลือจากการกู้ปกติในบัญชีปี 2561 และพิจารณา
ตามลาดับที่สหกรณ์ฯ ลงทะเบียนรับคาขอกู้ไว้
1.8 สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการรวมหนี้กับสหกรณ์ฯ แล้ว หากมีเงินได้รายเดือนคงเหลือตามเกณฑ์ในข้อ 1.5
ให้สามารถใช้สิทธิยื่นกู้ได้
1.9 สมาชิกที่ยื่นกู้เงิน ตามโครงการจะต้องสมัครสมาชิกหลักประกัน ให้คุ้มครองวงเงินกู้
1.10 สมาชิกผิดนัดไม่ว่าในฐานะผู้กู้ผู้ค้าประกัน หรือหั ก ณ ที่จ่ายไม่ได้ ทุกกรณีหรือ หลักประกันเงินกู้
บกพร่อง หรือมีคดีฟ้องร้องกับสหกรณ์ฯ ไม่มีสิทธิยื่นกู้ตามโครงการนี้ เว้นแต่สมาชิกที่ได้รับอนุมัติไม่ให้ตกเป็นผู้ผิดนัดหรือ
อนุมัติให้กู้เงินได้

ข้อ 2 เอกสารประกอบคาขอกู้
2.1 บัตรประจาตัวสมาชิกสหกรณ์ฯ ของผู้กู้และผู้ค้าประกัน (มีลายมือชื่อบนหน้าบัตรชัดเจน)
2.2 สาเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประชาชนของผู้กู้ ผู้ค้าประกัน
2.3 สลิปเงินเดือนหรือ e-money เดือนล่าสุดที่ยื่นกู้ (เจ้าหน้าที่การเงินหรือผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับรอง)
สาหรับข้าราชการบานาญ ให้ใช้สลิปเงินเดือน หรือสาเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอนเข้า เดือนสุดท้ายที่ยื่นกู้ หรือ
รายการเดินบัญชี (Statement)
2.4 สาเนาหน้าสมุดบัญชีสหกรณ์ หรือสาเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย (ชื่อบัญชีของผู้กเู้ ท่านั้น)
2.5 เอกสารประกอบคาขอกู้ รับรองสาเนาเอกสารทุกฉบับที่เป็นเอกสารสาเนา และหากเอกสารไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน ไม่รับคาขอกู้
ข้อ 3 ขั้นตอนการดาเนินการ
3.1 สมาชิกขอรับแบบคาขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ณ สานักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลาจากัด หรือสามารถคัดลอกแบบคาขอกู้ ทางเว็บไซต์ www.coopyala.com
3.2 สมาชิกยื่นคาขอกู้
รอบที่ 1 ระหว่ า งวั น ที่ 2 - 10 พฤษภาคม 2561 ณ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ย ะลา จ ากั ด
ให้ฝ่ายสินเชื่อเป็นผู้พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน นาเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน ภายในวันที่ 31
พฤษภาคม 2561 (เข้าบัญชีของผู้กู้ตามที่แจ้งความจานงในคาขอกู้)
รอบที่ 2 ระหว่างวัน ที่ 4 - 8 มิ ถุนายน 2561 ณ สหกรณ์ออมทรั พย์ครูยะลา จากัด ให้ ฝ่ ายสิ นเชื่ อ
เป็นผู้พิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน นาเสนอคณะกรรมการเงินกู้พิจารณาอนุมัติและโอนเงิน ภายในวันที่ 29 มิถุนายน
2561 (เข้าบัญชีของผู้กู้ตามที่แจ้งความจานงในคาขอกู้)
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2561

(นายโชคดี คลังจันทร์)
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
ชุดที่ 55

เอกสารประกอบ

ทะเบียนหนังสือรับที่
วันที่

1. บัตรสมาชิกสหกรณ์ของผู้กู้ /ผู้ค้าประกัน (มีลายมือชื่อบนหน้าบัตรชัดเจน)
2. สาเนาบัตรประชาชนหรือสาเนาบัตรข้าราชการของผู้กู้ /ผู้ค้าประกัน
3. สลิ ปเงิน เดือน เดือนล่าสุดที่ ยื่นกู้ (เจ้า หน้าที่ก ารเงิ นหรือผู้ บังคับ บัญชาเป็นผู้รั บรอง)
สาหรับข้าราชการบานาญ ให้ใช้สลิปเงินเดือน หรือสาเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เงินเดือนโอน
เข้า เดือนสุดท้ายที่ยื่นกู้ หรือรายการเดินบัญชีธนาคาร (Statement)

คาขอกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561
เขียนที่
วันที่
เดือน
พ.ศ. 2561
ข้าพเจ้า
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด เลขทะเบียน
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งงาน
หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัดยะลา หมายเลขโทรศัพท์
มีเงินได้รายเดือนดังนี้
1.เงินเดือน
2.เงินวิทยฐานะหรือเงินประจาตาแหน่ง
3.เงิน พสร.
เงินรายได้รวมข้อ 1-3
และมีเงินได้คงเหลือ (ไม่รวมเงินเสี่ยงภัย) รวม
วันที่บรรจุการทางาน
มีอายุราชการ/ อายุงานรวม
ปี
มีความประสงค์ขอกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561 กับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561
จานวน
บาท (
) นาเงินไปใช้เพื่อ
โดยมีสมาชิกเป็นหลักค้าประกันจานวน 1 คน ดังนี้
ชื่อ – สกุล

เลขทะเบียน

เงินเดือน

สถานที่ทางาน

ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอรับเงินกู้ครั้งนี้โดยการโอนเข้าบัญชี
สหกรณ์ฯ ชื่อบัญชี
เลขทีบ่ ัญชี
กรุงไทย ชื่อบัญชี
เลขทีบ่ ัญชี
ข้อ 3. ข้ าพเจ้ า ยิ น ยอมปฏิ บั ติต ามข้ อบั ง คับ ระเบี ยบ และมติ ต่า งๆ ของสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ค รู ยะลา จากั ด
ทุกประการ
ข้อ 4. ข้าพเจ้าของรับรองว่า เอกสารประกอบการยื่นกู้ทุกฉบับเป็นเอกสารที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้
หากสหกรณ์ฯ ตรวจสอบพบว่าเอกสารเป็นเท็จ ข้ าพเจ้ายินดีคืนเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ โดยทันที และยินยอมให้สหกรณ์ฯ
ดาเนินการตามระเบียบสหกรณ์ฯ พร้อมดาเนินคดีตามกฎหมาย
(ลงชื่อ)
(

ผู้ขอกู้
)
ความเห็นผู้บังคับบัญชา

ขอรับรองว่าผู้กู้ปฏิบัติราชการอยู่จริง
ไม่อยู่ระหว่างการขอย้ายและสามารถหักเงินได้รายเดือน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้
(ลงชื่อ)
(
ตาแหน่ง

)

(ส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด)
วงเงินกู้ตามโครงการ
เงินได้รายเดือนคงเหลือ
เห็นควรอนุมัติเงินกู้จานวน

1. ผู้ขอกู้
เคย /
ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินงวดสะสมรายเดือน
2. จานวนหนี้คงเหลือทั้งสิ้น ณ วันยื่นกู้ (ทุกสัญญา) จานวน
บาท
3. การเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ฯจานวน
กอง มูลค่า
บาท
3.1 สถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สสอค.)
เป็น (600,000)
3.2 สถานภาพการเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (สส.ชสอ.)
เป็น (600,000)
4. ซื้อกองทุนสงเคราะห์ฯ เพิ่มจานวน
กอง มูลค่า
บาท
รวมการคุ้มครองวงเงินกู้จานวน
บาท
ลงชื่อ
(
วันที่

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
)

ไม่เป็น
ไม่เป็น

ลงชื่อ
ผู้จัดการ
(นางรัชนี กาญจนานุชิต)
วันที่

(ส่วนของคณะกรรมการเงินกู้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด)
ความเห็นกรรมการเงินกู้

ลงชื่อ
(นายวิรูญ ศักดิ์สองเมือง)
วันที่

อนุมัติ จานวน

ลงชื่อ
(
วันที่
เลขานุการ

บาท

ไม่อนุมัติ

กรรมการ
)
ลงชื่อ
(นายสุเทพ เท่งประกิจ)
วันที่

ประธาน

ค าเตื อ น: ผู้ ข อกู้ ต้ อ งกรอกข้ อ ความตาม
รายการที่ ก าหนดไว้ ใ นแบบค าขอกู้ นี้ ด้ ว ย
ลายมื อ ของตนเอง ให้ ชั ด เจนถู ก ต้ อ ง และ
ครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ ไม่รับพิจารณา

สัญญาเงินกู้เลขที่

สัญญาเงินกู้โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
วันที่
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
สมาชิกเลขที่
อายุ
ปี
ทางานในตาแหน่ง
หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัดยะลา
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ขอทาหนังสือสัญญากู้เงินโครงการ
สินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561 ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ซึ่งต่อไปนี้ใน
สัญญานี้จะใช้คาว่า”สหกรณ์ฯ”เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด เป็นจานวน
บาท
(
) และได้รับเงินกู้จานวนดังกล่าวโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมชาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ ฯ ในอัตราร้อยละ 6.50 ต่อปี ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่สหกรณ์ ฯ
จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ ฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใด
ก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอชาระหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ
บาท
รวมทั้งหมด
งวด ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจาเดือน
พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สาหรับงวดนั้นๆ
ข้อ 4. ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยตามข้อ 3. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้
รายเดือนและเงินได้อื่นๆ ของข้าพเจ้า หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนและ
เงินได้อื่นๆ ของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน
และเงินได้อื่นๆ มอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือสัญญากู้เงินนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือ
ว่า เงิ น กู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปจากสหกรณ์ ฯ นี้ เ ป็ น อั น ถึ ง ก าหนดส่ ง คื น โดยสิ้ น เชิ ง พร้ อ มทั้ ง ดอกเบี้ ย ในทั น ที โ ดยมิ พั ก ต้ อ งค านึ ง ถึ ง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้นี้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ฯ ว่า ถ้าข้าพเจ้าลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายิน ยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสม
สาหรับข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
/ข้อ 8. ตราบใดที่...
*** หมายเหตุ ผู้กู้ลงลายมือชื่อกากับลงในช่อง

-2ข้อ 8. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ฯ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์ ฯ นาเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ฯ ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้
ถือเอาข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาเงินกู้โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก
ประจาปี 2561 นี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

ผู้กู้
)
พยาน
)

ลงชื่อ
(
ลงชื่อ
(

คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
)
พยาน
)

------------------------------------------------------------------------ลงชื่อ
(

เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
)

เขียนที่
วันที่
สัญญาค้าประกันเงินกู้
โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)
สมาชิกเลขที่
อายุ
ปี
ทางานในตาแหน่ง
หน่วยงาน
อาเภอ
จังหวัดยะลา
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่
หมู่ที่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
ขอทาหนังสือสัญญาค้าประกันเงินกู้
ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์ฯ”เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่ นาย/นาง/นางสาว
กู้เงินจากสหกรณ์ฯ จานวน
บาท
(
) ตามหนังสือสัญญาเงินกู้โครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้
สมาชิก ประจาปี 2561 เลขทีส่ ัญญา
/2561 และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์ฯ โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้า
ประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดังกล่าวตามข้อ 1. และรับทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งเงินงวดชาระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืน
ความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561 นั้น โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพัน นั้นๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน
ตลอดจนค่าภาระติดพันจะได้ชาระครบถ้วน
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุด
พ้นจากการค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ฯ
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ ฯ แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า
แล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้ราย
เดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์ ฯ จากเงินได้รายเดือนและ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ ฯ ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับ
สหกรณ์ฯ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระตามหนังสือกู้เงิน สามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนี้ โดย
สิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์ ฯ
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ฯ จนกว่าสหกรณ์ฯ จะได้ชาระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้ าได้อ่านข้อความในหนังสือสั ญญาค้าประกันเงินกู้ โ ครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้
สมาชิก ประจาปี 2561 นี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ
ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ
คู่สมรสผู้ให้ความยินยอม
(
)
(
)
ลงชื่อ
พยาน
ลงชื่อ
พยาน
(
)
(
)
ลงชื่อ
เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจ
(
)
*** หมายเหตุ ผู้ค้าประกันลงลายมือชื่อกากับลงในช่อง

แบบสอบถามความพึงพอใจและความคิดเห็น ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด
โครงการ “สินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561”
ฝ่ายสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด มีความประสงค์ที่จะพัฒนาระดับการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดใน
การดาเนินการที่เป็นประโยชน์ต่อท่าน ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรอกข้อมูลในแบบสอบถามดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสมาชิก (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง ( ) เพียง 1 ช่อง ตามความเป็นจริง)
1. เพศ
( ) ชาย
( ) หญิง
2. อายุ
( ) 25 - 35 ปี
( ) 36 - 45 ปี
( ) 46 - 55 ปี
( ) 56 ปี ขึ้นไป
3. การศึกษา
( ) ต่ากว่าปริญญาตรี
( ) ปริญญาตรี
( ) ปริญญาโท
( ) ปริญญาเอก
4. ระยะเวลาการเป็นสมาชิกสหกรณ์
( ) 1 - 10 ปี
( ) 11 -20 ปี
( ) 21 ปี ขึ้นไป
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561 (โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความ
พึงพอใจ ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด)
ระดับความพึงพอใจ
ข้อ
ประเด็นความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
1. ด้านการให้บริการสินเชื่อโครงการสินเชื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อคืนความสุขให้สมาชิก ประจาปี 2561
1.1 มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการอย่างทั่วถึง
1.2 เอกสารการยื่นกู้และขั้นตอนการให้บริการมีความสะดวก
1.3 ระยะเวลาในการให้ยื่นคาขอกู้ของโครงการมีความเหมาะสม
1.4 สินเชื่อเงินกู้โครงการมีความสอดคล้องตามความต้องการของสมาชิก
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
2.1 การให้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ต่อสมาชิกผู้ยื่นโครงการ
2.2 กริยามารยาทและการบริการของเจ้าหน้าที่ ต่อสมาชิกผู้ยื่นโครงการ
2.3 การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
3. สิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ความสะดวกในด้านอาคาร/ สถานที่ (เช่น สถานที่จอดรถ, ที่นั่งรับรอง, ห้องน้า)
3.2 ความทันสมัยของเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ที่ใช้สาหรับให้บริการ (เช่น ระบบบัตรคิว)
4. ความพึงพอใจในโครงการ
4.1 ท่านมีความพึงพอใจต่อสินเชื่อโครงการนี้ มากน้อยเพียงใด
ส่วนที่ 3 ข้อปัญหา ข้อเสนอแนะ และความคาดหวังอื่นๆ

ฝ่ ายสินเชื่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูยะลา จากัด

