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

สัญญากู้ที่ ……..……..... /……….……..
วันที่ …………..………………………..…...

คาขอกู้เงินสามัญ ( สสอค. )

โทรศัพท์ …….…………………………..…..

เขียนที่ ……………..……………………………………..…………………
วันที่ ………….. เดือน …………………….พ.ศ. ……….…….
เรียน ประธานกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
ข้าพเจ้า ………………………………….……….. เลขทะเบียน ..………………..… เลขทะเบียน สสอค. .............................. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก
สหกรณ์ จานวน ……...….ปี …………. เดือน รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง……..……..……....……สังกัด / โรงเรียน………….…………..…….……….
อาเภอ …………..…………...จังหวัดนครสวรรค์ เงินได้รายเดือน / ค่าจ้าง เดือนละ …….…………………..…….บาท
สถานภาพ คือ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย คู่สมรสชื่อ …………………..…..………..อาชีพ ……….….………. รายได้ ……………..……. บาท
ข้าพเจ้าและผู้ค้าประกันขอแนบเอกสารให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ เพื่อประกอบการกูเ้ งินและการค้าประกัน
1. สาเนาบัตรประชาชน ผู้กู้และผู้ค้าประกันคนละ 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนา
2. ใบชีแ้ จงสถานภาพ : สมรส หย่า หม้าย
3. สลิปเงินเดือน : เดือนล่าสุด 1 เดือน

ข้อ 1. ข้าพเจ้า ขอกู้เงินสามัญ ( สสอค. ) จานวน …..………………..…..……..……….. บาท ( ……..…..……………………….…………..………………….. )
โดยมีวตั ถุประสงค์นาไปใช้เพื่อการต่อไปนี้ ( ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน )…………………………………………………………..…..…………………………………..
ข้อ 2. ข้าพเจ้ามีทุนเรือนหุ้น จานวน ………………….……………..………….. หุ้น เป็นเงิน ……………………………………………………..บาท
โดยส่งค่าหุ้นเป็นรายเดือน เดือนละ ………………….…..…..… บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้า มีหนี้สิ้นต่อสหกรณ์ ฯ ในฐานะผู้กู้ดังต่อไปนี้
1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เลขที่ ………………….… จานวนเงิน ………………………………บาท คงเหลือ …………….…..…..….……..บาท
2. เงินกู้สามัญ
เลขที่ ……………….……. จานวนเงิน ………………………….....บาท คงเหลือ …………..……….…….…….บาท
3. เงินกู้ ............................ เลขที่ ………….…………. จานวนเงิน ………….…………..….....บาท คงเหลือ ………………….……..…….บาท
4. เงินกู้พิเศษ
เลขที่ ………….…………. จานวนเงิน ………….………….….....บาท คงเหลือ ………………….…………….บาท
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินสามัญ ( สสอค.) ข้าพเจ้าขอส่งเงินต้นพร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราทีส่ หกรณ์กาหนด เป็นงวดรายเดือน
งวดละ…………………….….บาทเป็นจานวน ….……....... งวด ยกเว้นงวดสุดท้ายจะส่งจานวน ….……………………...บาท ( กรณีงวดสุดท้ายไม่เท่ากัน )
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาสัญญาเงินกู้สามัญ (สสอค.) ให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่กาหนดไว้
ข้อ 6. ในการขอกู้ ตามคาขอกู้นี้ ข้าพเจ้าได้รบั ความยินยอมจากคูส่ มรส ซึ่งพร้อมที่จะทาหนังสือให้คายินยอมไว้เป็นหลักฐานในท้าย
หนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญ ( สสอค. ) ด้วย
ข้อ 7. นอกจากค่าหุ้นที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหนังสือให้คายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย ( สสอค. )
ลงชื่อ………………………..……………… ผู้ขอกู้
อนุมัติให้กู้ได้
ลงชื่อ……………………….….…………… คู่สมรส ผู้ให้คายินยอม
จานวนเงิน …………...….…….……บาท
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
( ………………..……………………… )
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบแล้วมีเงินส่งชาระสหกรณ์ ฯ และควรให้กู้ได้
ลงชื่อ ………………………………..
เป็นจานวนเงิน …………….…………………. บาท ( …………………………………………………….…. )
ประธานกรรมการดาเนินการ
ลงชื่อ …………………………………………..พยาน (เจ้าหน้าที่การเงิน)
……….………..………
( ………………….……………………………… )
ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชา ได้รับทราบการกู้เงินครั้งนี้ และจะหักเงินส่งสหกรณ์ฯ ตามที่สหกรณ์ฯ อนุมัติให้กู้ และเรียกเก็บเป็นประจาทุกเดือน
โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ในทันที และพร้อมที่จะให้ผู้กู้จัดทาหนังสือสาหรับเงินกู้สามัญ ( สสอค. )ให้เป็นที่เรียบร้อยต่อไป ………………………………………..…………………

ลงชื่อ ………….………………………………………
( ………………………………......…………… )
ตาแหน่ง………………..………………………………

คาขอเสนอค้าประกันของสมาชิกที่จะเป็นผู้ค้าประกัน
ข้าพเจ้าผู้มรี ายชื่อต่อไปนี้ยินยอมและขอผูกพันตนเองที่จะเป็นผู้ค้าประกันตามคาขอกู้ ของผู้กู้ข้างต้นจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญและพร้อม
ที่ทาหนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้ ( สสอค. ) ต่อไป
1. ข้าพเจ้า ………………………………..…..…….……….. เลขทะเบียน ………...........….… ตาแหน่ง …………………………..……………..
สังกัดหรือโรงเรียน ……………………..…………. อาเภอ…………………..…….… จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเงินได้รายเดือน ๆ ละ……………….………..….บาท
คู่สมรสชื่อ ……………..…………………………. อาชีพ ……...……….……… ได้รับเงินได้รายเดือน ๆ ละ …………….………..…….บาท รับทราบและยินยอมให้
คู่สมรสเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ในครัง้ นี้ด้วย
ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้ค้าประกัน
( ………………………………..…………. )
2. ข้าพเจ้า ……………………………………..…..…….……….. เลขทะเบียน ………...........….… ตาแหน่ง …………………………..……………..
สังกัดหรือโรงเรียน ……………………..…………. อาเภอ…………………..…….… จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับเงินได้รายเดือน ๆ ละ……………….………..….บาท
คู่สมรสชื่อ ……………..…………………………. อาชีพ ……...……….……… ได้รับเงินได้รายเดือน ๆ ละ …………….………..…….บาท รับทราบและยินยอมให้
คู่สมรสเป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ในครัง้ นี้ด้วย
ลงชื่อ ……………………………………………. ผู้ค้าประกัน
( ………………………………..…………. )
บันทึกของเจ้าหน้าที่
วงเงินทีข่ อกู้จานวน ………………………………….……บาท วงเงินที่ควรให้กู้จานวน ……………………..……..……… บาท
รายการเกี่ยวกับการค้าประกันเงินกู้ :
ผู้ค้าประกัน

สิทธิการค้าประกัน ( บาท )

เหตุที่ค้าประกันไม่ได้

ผู้ค้าประกันลาดับที่ 1
ผู้ค้าประกันลาดับที่ 2
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.

ขาดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
จานวน …………….….. เดือน
เคยผิดนัดการส่งเงินชาระหนี้
จานวน …………………. งวด
เป็นสมาชิกสหกรณ์ครูนครสวรรค์ จากัด จานวน ……………….... ราย
ข้อชี้แจงอื่น ๆ …...…………………………………………………………………………….……………………………………………
ลงชื่อ …………………………………………….เจ้าหน้าที่
บันทึกการพิจารณา

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ อนุมัติให้กไู้ ด้เป็นจานวนเงิน ……………………………..……………..บาท
ลงชื่อ ……………………………………… ผู้จัดการ
( .................................................... )

หนังสือยินยอมและรับรองการหักเงินเดือน
เพื่อชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
เขียนที่……………………..…….……………………………….
วันที่ …...................................................
ตามที่ข้าพเจ้า …………………….………….………………. เลขทะเบียน ……………..……….…. เงินได้เงินเดือน …………………………..…… บาท
โรงเรียน / หน่วย …………………………………………………………….……… อาเภอ………………………………..……..….จังหวัดนครสวรรค์
ได้ยื่นกูเ้ งินสามัญ ( สสอค. ) เป็นจานวนเงินรวม ………………….……….…… บาท ( ……………………………..……………….……………………………… )
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด นั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์และยินยอมให้ผู้บงั คับบัญชา , เจ้าหน้าที่การเงิน หรือ สหกรณ์ ฯ
โปรดหักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ณ ที่จ่ายเป็นอันดับแรก ก่อนหักเงินอื่นใด เพื่อชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ ฯ และข้าพเจ้าให้ถือว่าการ
หักเงินเดือนครั้งนี้เป็นไปด้วยความสมัครใจจนกว่าจะชาระหนีต้ ่อสหกรณ์ ฯหมดสิ้นโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆทั้งสิ้น และรายการชาระประจาเดือน ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงิน กบข.
เงินค่าหุ้นรายเดือน
เงินชาระหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ รวม
อืน่ ฯ
1. ..............................................
2. ..............................................
3. ..............................................

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

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

บาท
บาท
บาท
บาท

จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน

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

บาท
บาท
บาท

รวมจานวนเงินชาระทั้งสิน้

จานวนเงิน

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

ลงชื่อ ………………………………….…………… ผู้ให้คายินยอม
( ………………………………………………… )

คารับรองของผู้บังคับบัญชาประจาหน่วย
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..……………… ตาแหน่ง………………………………………………………………………
โรงเรียน / หน่วย ……………………………………………………ในฐานะผู้บงั คับบัญชา ได้รับทราบและอนุมตั ิให้กู้เงินครั้งนี้ได้และรับรองว่าจะทาการหักเงิน
ณ ที่จ่ายหรือนาเงินส่งชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ ฯจนกว่าจะหมดสิ้นโดยไม่มีการคืนใบเสร็จ ได้ตรวจสอบแล้วสามารถนาเงินส่งชาระหนี้
สหกรณ์ ฯ ได้ทุกกรณี
ลงชื่อ ………………………………….…………… ผู้บังคับบัญชา
( ………………………………………………… )
ลงชื่อ …………………………….…………………. พยาน ( เจ้าหน้าที่การเงิน )
( ……………….………………………………… )

ตราประจา
หน่วย

ใบสมัครเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
เขียนที่ ...........................................................................
วันที่ ……..… เดือน……………………..พ.ศ. …………….…..
ข้าพเจ้า ……………………………………..…………เลขทะเบียน…………………..ตาแหน่ง …………………………………….….…
สังกัด /โรงเรียน …………………………………… อาเภอ …………………….จังหวัดนครสวรรค์ วันเกิด ………..……….………… อายุ ………… ปี
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่ ……..... หมู่ที่ ….… ถนน…………………….ตาบล……………..……….อาเภอ ……………….……….. จังหวัดนครสวรรค์
ข้าพเจ้า ขอสมัครเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
ว่าด้วยกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน พ.ศ. 2556 แก้ไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2557 ข้าพเจ้าทราบรายละเอียดตามระเบียบดังกล่าวแล้ว
และข้าพเจ้ายินดีสมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน โดยชาระครั้งเดียวต่อสัญญา ตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าด้วยกองทุน
ช่วยเหลือผู้ค้าประกัน เพื่อสมทบเข้ากองทุนช่วยเหลือผู้ค้าประกัน จานวน 2,000.00บาท ต่อวงเงินกู้ 100,000.00 บาท
ลงชื่อ……………………………………….. ผู้สมัคร
( .......…………………….………… )
ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน
( .......……………………..………… )
ลงชื่อ ……………………………………….. พยาน
( .......…………………….………..… )

หนังสือยินยอมเปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบภาระหนีส้ ินสหกรณ์อื่น
เขียนที่ ......................................................................
วันที่ ...........................................................
เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์ จากัด
ข้าพเจ้า .............................................................. ตาแหน่ง ................................... โรงเรียน ............................................................
สังกัด ........................................ เลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................................. มีความประสงค์ยินยอมให้
สหกรณ์ ............................................................................................... ดาเนินการตรวจสอบ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด เพื่อประกอบการกูเ้ งินสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด ซึ่งการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ดาเนินการตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลได้และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่อย่างใด
ลงชื่อ .................................................................. ผู้ให้ความยินยอม
( ................................................................. )

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัด
ตามที่ ......................................................................... สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษานครสวรรค์ จากัดได้ตกลงยินยอมให้
สหกรณ์ฯ ตรวจสอบข้อมูลสถานภาพทางการเป็นสมาชิกตลอดจนภาระผูกพันต่างๆ ที่มี เพื่อประกอบการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษา
นครสวรรค์ จากัด นั้น
ขอเรียนว่า ..................................................................................... วันที่ .........................................................
ไม่ได้เป็นสมาชิก
เป็นสมาชิก เลขทะเบียน .......................................... มีภาระผูกพัน ดังนี้
1. มีทุนเรือนหุ้น จานวนเงิน ................................................... บาท ส่งงวดละ .....................................บาท
2. มีหนี้สินเงินกู้ จานวนเงิน .................................................... บาท ส่งชาระหนี้รายเดือน
เดือนละ ............................................. บาท
3. ภาระผูกพันอื่นๆ ระบุ
1.1 .............................................. จานวนเงิน ................................. บาท ส่งงวดละ ....................... บาท
1.2 .............................................. จานวนเงิน ................................. บาท ส่งงวดละ ....................... บาท
1.3 .............................................. จานวนเงิน ................................. บาท ส่งงวดละ ....................... บาท
ลงชื่อ ...............................................................
( ............................................................ )
ตาแหน่ง ……………………………………………………….

ประทับ
ตราสหกรณ์

สสอค.3

หนังสื อให้ คํายินยอมในการหักเงิน และแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูไทย (สสอค.)
เขียนที...........................................................
วั นที.................เดือน....................พ.ศ..........................
ข้ าพเจ้า...........................................อายุ......................ปี เกิดวั นที......................เดือน......................พ.ศ...................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์...............................เลขทะเบียนที..........................ปัจจุบ ั นอยู่บ ้ านเลขที..........หมู่ท......ถนน........................
ี
ตํ าบล.............................อํ าเภอ.............................จังหวั ด...............................รหัสไปรษณี ย.์ ..................โทรศั พท์ มือถือ........................
ทํ างานประจํ าในตํ าแหน่ง...............................สถานทีทํ างาน........................................ตํ าบล.................................อํ าเภอ........................
จังหวั ด.............................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศั พท์ทีทํ างาน............................
1. สถานภาพ
โสด
สมรส คู่สมรสชือ.......................................
หย่ า หรื อ หม้ าย
2. ข้ าพเจ้ าขอแสดงเจตนาการรับผลประโยชน์ จากเงินสงเคราะห์ สสอค. พึงจ่ าย โดยจ่ ายให้ กับบุคคล ดังต่ อไปนี
โดยมอบให้ ผู ้ รับประโยชน์ ลําดับที............(นาย/นาง/นางสาว......................................................)เป็ นผู ้ จัดการศพ
2.1..................................................เกียวข้ องเป็ น........................... 2.4...................................................เกียวข้ องเป็ น.........................
2.2..................................................เกียวข้ องเป็ น........................... 2.5....................................................เกียวข้ องเป็ น........................
2.3..................................................เกียวข้ องเป็ น......................... 2.6.................................................. เกียวข้ องเป็ น........................
อนึง ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ า การแสดงเจตนาครั งนีเป็ นไปด้ วยความสมัครใจ ไม่ มผี ใู ้ ดบังคับ ข่ มขู ่ หรือกระทําการใดๆ ให้
ข้ าพเจ้ าแสดงเจตนาดังกล่ าว จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสํ าคัญ ท้ ายหนังสื อนี
(ลงชือ)............................................ผู ้ ให้ คํายินยอม

(ลงชือ)..............................................พยาน

(ลงชือ)............................................เจ้าหน้ าที สสอค.

(ลงชิ อ).............................................ผู ้ มีอํานาจลงนาม สสอค.

หมายเหตุ
ข้ อความสําคัญ กรณี ผู ้ให้ คํายินยอม มี ภาระหนี กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ต ้นสังกัด ผู ้รับประโยชน์ ยินยอมให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ ต ้นสังกัดหักเงินเพือชํ าระหนี ดังกล่าวจนเสร็ จสิ นก่อนโดยขอรับเฉพาะส่วนทีเหลือจึงได้ลงลายมือ
ชือไว้ เป็ นหลั กฐาน
’\

(ลงชือ)................................................
(ลงชือ)................................................
2.1..................................................เกียวข้ องเป็ น........................... 2.4...................................................เกียวข้ องเป็ น.........................
(ลงชือ)................................................
(ลงชือ)................................................
2.2..................................................เกียวข้ องป็ น............................ 2.5....................................................เกียวข้ องเป็ น........................
(ลงชือ)................................................
(ลงชือ)................................................
2.3..................................................เกียวข้ องเป็ น.......................... 2.6.................................................. เกียวข้ องเป็ น........................

