รับที่ …………………………………………
วันที่ ……………………………….………..

สัญญากูที่ ……..……..... /……….……..
วันที่ …………..………………………..…...

คําขอกูเงินสามัญ ( สส.ชสอ. )

โทรศัพท …….…………………………..…..

เขียนที่ ……………..……………………………………..…………………
วันที่ ………….. เดือน …………………….พ.ศ. ……….…….
เรียน ประธานกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด
ขาพเจา ………………………………….……….. เลขทะเบียน ..………………..… เลขทะเบียน สส.ชสอ. .............................. ระยะเวลาการเปน
สมาชิกสหกรณ จํานวน ……...….ป …………. เดือน รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง…………....…… สังกัด / โรงเรียน………….…………..…….…….
อําเภอ …………..…………...จังหวัดนครสวรรค เงินไดรายเดือน / คาจาง เดือนละ …….…………………..…….บาท
สถานภาพ คือ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หยา ( ) หมาย คูสมรสชื่อ …………………..…..………..อาชีพ ……….….………. รายได ……………..……. บาท
ขาพเจาและผูค้ําประกันขอแนบเอกสารใหไวตอสหกรณฯ เพื่อประกอบการกูเ งินและการค้ําประกัน
1. สําเนาบัตรประชาชน ผูกูและผูค้ําประกันคนละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนา
2. ใบชีแ้ จงสถานภาพ : สมรส หยา หมาย
3. สลิปเงินเดือน : เดือนลาสุด 1 เดือน

ขอ 1. ขาพเจา ขอกูเงินสามัญ ( สส.ชสอ. ) จํานวน …..………………..…..……..…….. บาท ( ……..…..……………………….…………..………………….. )
โดยมีวตั ถุประสงคนําไปใชเพื่อการตอไปนี้ ( ชี้แจงเหตุผลแหงการกูโดยชัดเจน )…………………………………………………………..…..…………………………………..
ขอ 2. ขาพเจามีทุนเรือนหุน จํานวน ………………….……………..………….. หุน เปนเงิน ……………………………………………………..บาท
โดยสงคาหุนเปนรายเดือน เดือนละ ………………….…..…..… บาท
ขอ 3. ขาพเจา มีหนี้สิ้นตอสหกรณ ฯ ในฐานะผูกูดังตอไปนี้
1. เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขที่ ………………….… จํานวนเงิน ………………………………บาท คงเหลือ …………….…..…..….……..บาท
2. เงินกูส ามัญ
เลขที่ ……………….……. จํานวนเงิน ………………………….....บาท คงเหลือ …………..……….…….…….บาท
3. เงินกู ............................ เลขที่ ………….…………. จํานวนเงิน ………….…………..….....บาท คงเหลือ ………………….……..…….บาท
4. เงินกู ........................... เลขที่ ………….…………. จํานวนเงิน ………….………….….....บาท คงเหลือ ………………….…………….บาท
ขอ 4. ถาขาพเจาไดรบั เงินสามัญ ( สส.ชสอ. ) ขาพเจาขอสงเงินตนพรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตราทีส่ หกรณกําหนด เปนงวดรายเดือน
งวดละ…………………….….บาทเปนจํานวน ….……....... งวด ยกเวนงวดสุดทายจะสงจํานวน ….……………………...บาท ( กรณีงวดสุดทายไมเทากัน )
ขอ 5. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําสัญญาเงินกูสามัญ ( สส.ชสอ. ) ใหไวตอสหกรณฯ ตามแบบทีก่ ําหนดไว
ขอ 6. ในการขอกู ตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรบั ความยินยอมจากคูส มรส ซึ่งพรอมที่จะทําหนังสือใหคํายินยอมไวเปนหลักฐานในทาย
หนังสือสัญญาเงินกูสามัญ ( สส.ชสอ. ) ดวย
ขอ 7. นอกจากคาหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณ ฯ ขาพเจาขอเสนอหนังสือใหคํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย ( สส.ชสอ. )
ลงชื่อ………………………..……………… ผูขอกู
อนุมตั ิใหกูได
ลงชื่อ……………………….….…………… คูสมรส ผูใหคํายินยอม
จํานวนเงิน …………...….…….……บาท
ความเห็นของเจาหนาที่การเงิน
( ………………..……………………… )
ขาพเจาไดตรวจสอบแลวมีเงินสงชําระสหกรณ ฯ และควรใหกูได
ลงชื่อ ………………………………..
เปนจํานวนเงิน …………….…………………. บาท ( …………………………………………………….…. )
ประธานกรรมการดําเนินการ
ลงชื่อ …………………………………………..พยาน (เจาหนาที่การเงิน)
……….………..………
( ………………….……………………………… )
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขาพเจาในฐานะผูบังคับบัญชา ไดรับทราบการกูเงินครั้งนี้ และจะหักเงินสงสหกรณฯ ตามที่สหกรณฯ อนุมัติใหกู และเรียกเก็บเปนประจําทุกเดือน
โดยไมมีขอแมใด ๆ ในทันที และพรอมที่จะใหผูกูจัดทําหนังสือสําหรับเงินกูสามัญ ( สส.ชสอ. )ใหเปนที่เรียบรอยตอไป ………………………………………..…………………

ลงชื่อ ………….………………………………………
( ………………………………......…………… )
ตําแหนง………………..………………………………

คําขอเสนอค้ําประกันของสมาชิกที่จะเปนผูค้ําประกัน
ขาพเจาผูมรี ายชื่อตอไปนี้ยินยอมและขอผูกพันตนเองที่จะเปนผูค้ําประกันตามคําขอกู ของผูกูขางตนจึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญและพรอม
ที่ทําหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู ( สส.ชสอ. ) ตอไป
1. ขาพเจา ………………………………..…..…….……….. เลขทะเบียน ………...........….… ตําแหนง …………………………..……………..
สังกัดหรือโรงเรียน ……………………..…………. อําเภอ…………………..…….… จังหวัดนครสวรรค ไดรับเงินไดรายเดือน ๆ ละ……………….………..….บาท
คูสมรสชื่อ ……………..…………………………. อาชีพ ……...……….……… ไดรับเงินไดรายเดือน ๆ ละ …………….………..…….บาท รับทราบและยินยอมให
คูสมรสเปนผูค้ําประกันเงินกูในครัง้ นี้ดวย
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูค้ําประกัน
( ………………………………..…………. )
2. ขาพเจา ……………………………………..…..…….……….. เลขทะเบียน ………...........….… ตําแหนง …………………………..……………..
สังกัดหรือโรงเรียน ……………………..…………. อําเภอ…………………..…….… จังหวัดนครสวรรค ไดรับเงินไดรายเดือน ๆ ละ……………….………..….บาท
คูสมรสชื่อ ……………..…………………………. อาชีพ ……...……….……… ไดรับเงินไดรายเดือน ๆ ละ …………….………..…….บาท รับทราบและยินยอมให
คูสมรสเปนผูค้ําประกันเงินกูในครัง้ นี้ดวย
ลงชื่อ ……………………………………………. ผูค้ําประกัน
( ………………………………..…………. )
บันทึกของเจาหนาที่
วงเงินที่ขอกูจํานวน ………………………………….……บาท วงเงินที่ควรใหกูจํานวน ……………………..……..……… บาท
รายการเกี่ยวกับการค้ําประกันเงินกู :
ผูค้ําประกัน

สิทธิการค้ําประกัน ( บาท )

เหตุที่ค้ําประกันไมได

ผูค้ําประกันลําดับที่ 1
ผูค้ําประกันลําดับที่ 2
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.

ขาดการสงเงินคาหุนรายเดือน
จํานวน …………….….. เดือน
เคยผิดนัดการสงเงินชําระหนี้
จํานวน …………………. งวด
เปนสมาชิกสหกรณครูนครสวรรค จํากัด จํานวน ……………….... ราย
ขอชี้แจงอื่น ๆ …...…………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………….เจาหนาที่
บันทึกการพิจารณา

ผูจัดการสหกรณฯ อนุมัติใหกไู ดเปนจํานวนเงิน ……………………………..……………..บาท
ลงชื่อ ……………………………………… ผูจัดการ
( .................................................... )

หนังสือยินยอมและรับรองการหักเงินเดือน
เพื่อชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยของสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด
เขียนที่……………………..…….……………………………….
วันที่ …...................................................
ตามที่ขาพเจา …………………….………….………………. เลขทะเบียน ……………..……….…. เงินไดเงินเดือน …………………………..…… บาท
โรงเรียน / หนวย …………………………………………………………….……… อําเภอ………………………………..……..….จังหวัดนครสวรรค
ไดยื่นกูเงินสามัญ ( สส.ชสอ.) เปนจํานวนเงินรวม …………………..……….……….…… บาท ( ……………………………..……………….……………………………… )
จากสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด นั้น ขาพเจามีความประสงคและยินยอมใหผูบังคับบัญชา , เจาหนาที่การเงิน หรือ สหกรณ ฯ
โปรดหักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ณ ที่จายเปนอันดับแรก กอนหักเงินอื่นใด เพื่อชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยตอสหกรณ ฯ และขาพเจาใหถือวาการ
หักเงินเดือนครั้งนี้เปนไปดวยความสมัครใจจนกวาจะชําระหนีต้ อสหกรณ ฯหมดสิ้นโดยไมมีขอแมใด ๆทั้งสิ้น และรายการชําระประจําเดือน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เงินภาษีหัก ณ ที่จาย
เงิน กบข.
เงินคาหุนรายเดือน
เงินชําระหนี้เงินกูสหกรณฯ รวม
อื่นฯ
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

......................................
......................................
......................................
......................................

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

......................................
......................................
......................................

บาท
บาท
บาท

รวมจํานวนเงินชําระทั้งสิน้

จํานวนเงิน

...................................... บาท

ลงชื่อ ………………………………….…………… ผูใหคํายินยอม
( ………………………………………………… )

คํารับรองของผูบังคับบัญชาประจําหนวย
ขาพเจา…………………………………………………………………..……………… ตําแหนง………………………………………………………………………
โรงเรียน / หนวย ……………………………………………………ในฐานะผูบงั คับบัญชา ไดรับทราบและอนุมตั ิใหกูเงินครั้งนี้ไดและรับรองวาจะทําการหักเงิน
ณ ที่จายหรือนําเงินสงชําระหนี้พรอมดอกเบี้ยตอสหกรณ ฯจนกวาจะหมดสิ้นโดยไมมีการคืนใบเสร็จ ไดตรวจสอบแลวสามารถนําเงินสงชําระหนี้
สหกรณ ฯ ไดทุกกรณี
ลงชื่อ ………………………………….…………… ผูบังคับบัญชา
( ………………………………………………… )
ลงชื่อ …………………………….…………………. พยาน ( เจาหนาที่การเงิน )
( ……………….………………………………… )

ตราประจํา
หนวย

ใบสมัครเปนสมาชิกกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
สหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด
เขียนที่ ...........................................................................
วันที่ ……..… เดือน……………………..พ.ศ. …………….…..
ขาพเจา ……………………………………..…………เลขทะเบียน…………………..ตําแหนง …………………………………….….…
สังกัด /โรงเรียน …………………………………… อําเภอ …………………….จังหวัดนครสวรรค วันเกิด ………..……….………… อายุ ………… ป
ที่อยูตามทะเบียนบานเลขที่ ……..... หมูที่ ….… ถนน…………………….ตําบล……………..……….อําเภอ ……………….……….. จังหวัดนครสวรรค
ขาพเจา ขอสมัครเปนสมาชิกกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน ตามระเบียบสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด
วาดวยกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน พ.ศ. 2556 แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 ขาพเจาทราบรายละเอียดตามระเบียบดังกลาวแลว
และขาพเจายินดีสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน โดยชําระครั้งเดียวตอสัญญา ตามระเบียบของสหกรณฯ วาดวยกองทุน
ชวยเหลือผูค้ําประกัน เพื่อสมทบเขากองทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน จํานวน 2,000.00บาท ตอวงเงินกู 100,000.00 บาท
ลงชื่อ……………………………………….. ผูสมัคร
( .......…………………….………… )
ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน
( .......……………………..………… )
ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน
( .......…………………….………..… )

หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูล และตรวจสอบภาระหนีส้ ินสหกรณอื่น
เขียนที่ ......................................................................
วันที่ ...........................................................
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด
ขาพเจา .............................................................. ตําแหนง ................................... โรงเรียน ............................................................
สังกัด ........................................ เลขบัตรประจําตัวประชาชน ................................................................. มีความประสงคยินยอมให
สหกรณ ............................................................................................... ดําเนินการตรวจสอบ และ/หรือเปดเผยขอมูลของขาพเจา ใหสหกรณออม
ทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด เพื่อประกอบการกูเ งินสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปดเผย
ขอมูลดังกลาว ขาพเจาตกลงยินยอมใหดําเนินการตรวจสอบและเปดเผยขอมูลไดและขาพเจาจะไมเพิกถอนความยินยอมที่ใหไวแตอยางใด
ลงชื่อ .................................................................. ผูใหความยินยอม
( ................................................................. )

เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัด
ตามที่ ......................................................................... สมาชิกสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษานครสวรรค จํากัดไดตกลงยินยอมให
สหกรณฯ ตรวจสอบขอมูลสถานภาพทางการเปนสมาชิกตลอดจนภาระผูกพันตางๆ ที่มี เพื่อประกอบการกูเงินกับสหกรณออมทรัพยสามัญศึกษา
นครสวรรค จํากัด นั้น
ขอเรียนวา ..................................................................................... วันที่ .........................................................
ไมไดเปนสมาชิก
เปนสมาชิก เลขทะเบียน .......................................... มีภาระผูกพัน ดังนี้
1. มีทุนเรือนหุน จํานวนเงิน ................................................... บาท สงงวดละ .....................................บาท
2. มีหนี้สินเงินกู จํานวนเงิน .................................................... บาท สงชําระหนี้รายเดือน
เดือนละ ............................................. บาท
3. ภาระผูกพันอื่นๆ ระบุ
1.1 .............................................. จํานวนเงิน ................................. บาท สงงวดละ ....................... บาท
1.2 .............................................. จํานวนเงิน ................................. บาท สงงวดละ ....................... บาท
1.3 .............................................. จํานวนเงิน ................................. บาท สงงวดละ ....................... บาท
ลงชื่อ ...............................................................
( ............................................................ )
ตําแหนง ……………………………………………………….

ประทับ
ตราสหกรณ์

22 คู่มือการบริหารงานศูนย์ประสานงาน สส.ชสอ.

