อนุมตั ิเมื่อ ...............................................
...............................................................
(
)
ประธานกรรมการเงินกู้

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

้ ……….…..
คาขอกู้เงินสามัญสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจ สงเคราะห์ สมาชิก เบอร์โทรศัพท์ผขู ้ อกู…
ของชุมนุมสหกรณ์ ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ี
ด้วยลายมือของตนเองโดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ฯ ไม่รับพิจารณา

เขียนที่………………………………………….………………………………
วันที่………………………………………………………………………………

เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สามัญศึกษาจังหวัดนครราชสี มา จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………..…………..
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการ สส.ชสอ. เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการ สส.ชสอ. ของสหกรณ์ จานวน………..………..บาท (……………………………..……)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด ถ้าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เพื่อความ
มุ่งหมายหลายอย่าง ก็แยกระบุจานวนเงิน และให้คาชี้แจงสาหรับแต่ละอย่าง)………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ข้อ ๒. ในเวลานี้ขา้ พเจ้าเป็ นข้าราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง………………………………………………………
หน่วยงาน/โรงเรี ยน………….…..……………………………สังกัด………………………………………………………………….
เงินได้รายเดือน….………...…..……บาท (เงินได้รายเดือน หมายถึง เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งที่ได้รับประจาทุกเดือน)
ข้อ ๓. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม……………………….….หุน้ เป็ นเงิน……….……..……….…...…บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือนละ……………………………บาท
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อกูท้ ี่……………….………ลงวันที่………………………ต้นเงินคงเหลือ………………...………บาท
(๒) หนังสื อกูท้ ี่………………………ลงวันที่………………………ต้นเงินคงเหลือ…………….…….…….บาท
(๓) หนังสื อกูท้ ี่………………………ลงวันที่………………………ต้นเงินคงเหลือ……………….….…….บาท
(๔) หนังสื อกูท้ ี่………………………ลงวันที่………………………ต้นเงินคงเหลือ…………….…….…….บาท
ข้อ ๕. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
ใช้ บุคคลคา้ ประกัน 1 คน (ต้ องเป็ นสมาชิกสมาคมเหมือนกับผู้ก้)ู
ลาดับ
ทะเบียน รับราชการหรื อทางานประจาใน
เงินได้
ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะเข้าค้ าประกันตาม
ชื่อ - สกุล
สมาชิกที่

ตาแหน่งและสังกัด/โรงเรี ยน

รายเดือน

คาขอกูข้ า้ งต้นนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

๑

ข้อ ๖. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ………………….……………..…บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาหนด เป็ นจานวน…………………งวด ตั้งแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ ๗. ในการรับเงินกูข้ า้ พเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญสวัสดิการสส.ชสอ.ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ ๘. (เฉพาะในกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคู่สมรส) ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรสซึ่งพร้อมที่จะให้คายินยอมไว้เป็ น
หลักฐานในท้ายหนังสื อกูด้ ว้ ย
ลงชื่อ………………………………………………ผูย้ นื่ คาขอกู้
(……………………………………………….)

บันทึกการตรวจสอบคาขอกู้ข้ นั ต้ น
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)

ชื่อหน่วยงาน/โรงเรี ยน………………………………………………………………………………….……
วันที่…..………………………………………………
ส่ วนที่ ๑

เจ้าหน้าที่การเงินโปรดตรวจสอบ
(๑) ผูก้ เู้ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครราชสี มา จากัด หรื อไม่
 ไม่เป็ น
 ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ……………………………….บาท
 เป็ นสมาชิก  ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ……………………………….บาท
(๒) ผูก้ เู้ ป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ หรื อไม่
 ไม่เป็ น
 ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ…………………………..…….บาท
 เป็ นสมาชิก  ไม่มีหนี้
 มีหนี้ จานวนเงินกูค้ งเหลือ……………………….…….….บาท
โปรดระบุชื่อสหกรณ์…………………………….……………………………………………………
(๓) ผูก้ มู้ ีภาระผูกพันต้องส่งชาระหนี้กบั สถาบันการเงินใด ๆ หรื อไม่
 ไม่มี  มี
(ถ้ามี) โปรดระบุชื่อสถาบันการเงิน
๑. …………………………………………………จานวนเงินกูค้ งเหลือ………………………..บาท
๒. …………………………………………………จานวนเงินกูค้ งเหลือ………………………..บาท
๓. …………………………………………………จานวนเงินกูค้ งเหลือ………………………..บาท
(๔) ขอรับรองว่ าข้ อมูลดังกล่ าวข้ างต้ นเป็ นความจริง
(ลงชื่อ)…………………………………………………………. ผูต้ รวจสอบ
(…………………………………………………………)
เจ้าหน้าที่การเงิน
ส่วนที่ ๒
การพิจารณาให้ความเห็นของผูบ้ งั คับบัญชา
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู ้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ ่ ึงชี้แจงไว้ในคาขอกูน้ ้ ีเป็ นความจริ ง หรื อไม่
 จริ ง
 ไม่จริ ง
(๒) ในเวลานี้ผขู ้ อกูม้ ีพฤติการณ์ซ่ ึงอาจถูกออกจากงานประจา หรื อไม่
 มี
 ไม่มี
(๓) ผูข้ อกูม้ ีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมาก หรื อไม่
 มีมาก
 มีไม่มาก
(๔) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผูบ้ งั คับบัญชา
…………………………………………………………………………………………………………..
(๕) ขอรับรองว่ าเป็ นลายมือชื่อของผู้ขอกู้และผู้คา้ ประกันจริง
(ลงชื่อ)………………………………………………………..….ผูร้ ับรอง
(……………………………………………….……..……..)
ผูอ้ านวยการ/ผูบ้ งั คับบัญชา

