เลขที่คำขอกู. ..........................................
วันที่.......................................................

หนังสือกูที่.............................................
วันที่......................................................

คำขอกูเงินสามัญพิเศษเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
เขียนที่..........................................................................
วันที่.............................................................................
เรียน คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยครูนครศรีธรรมราช จำกัด
ขาพเจา...............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................. อายุ...........ป .........เดือน
อยูบานเลขที่.................หมูที่........ซอย.......................................ถนน...........................................ตำบล................................................
อำเภอ.............................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย......................โทรศัพทที่ทำงาน........................................
โทรศัพทมือถือ......................................... ขอเสนอคำขอกูเงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญพิเศษเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของสหกรณ จำนวน...........................................บาท
(.................................................................................) โดยจะนำไปใชชำระหนี้สินที่ปรากฏหลักฐานการเปนหนี้โดยชัดเจน ซึ่งเปนหนี้ที่
กอไวกอนวันยื่นคำขอกูอันไดแกหนี้สินและจำนวนเงินดังตอไปนี้
1.1 หนี้สินสหกรณฯ จำนวน...............................บาท(....................................................................................................)
1.2 หนี้สถาบันการเงิน......................................................................................................................................................
จำนวน...................................บาท(...........................................................................................................................)
1.3 หนี้สถาบันการเงิน......................................................................................................................................................
จำนวน...................................บาท(...........................................................................................................................)
1.4 หนี้สถาบันการเงิน......................................................................................................................................................
จำนวน...................................บาท(...........................................................................................................................)
รวมทั้งสิ้น จำนวน..............................บาท (..............................................................................................................)
พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐานการเปนหนี้ตามรายการขางบนนี้ จำนวน............ ฉบับ และขาพเจาขอรับรองวามี
จำนวนหนี้สินตามขอ 1. จริง จึงขอกูเงินสามัญพิเศษเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของสหกรณ เพื่อไปชำระหนี้ตามที่ระบุไวในขอ 1.
ขอ 2. ในเวลานี้ขาพเจา ตำแหนง.......................................สังกัดโรงเรียน/หนวยงาน................................................................
อำเภอ........................................จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดรับเงินรายเดือน............................บาท วิทยฐานะ........................บาท
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับอนุมัติเงินกู ขาพเจาขอชำระเงินกูพรอมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณกำหนด
เปนจำนวน....................งวด งวดละ............................บาท (ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ...................ตอป) ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่
สหกรณจายเงินกูให โดยวิธตี อไปนี้
 ชำระเงินตนเทากันทุกงวด พรอมดอกเบี้ยคิดตามเงินตนคงเหลือ(ยกเวนงวดสุดทาย)
 ชำระเงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเทากันทุกงวด(ยกเวนงวดสุดทาย)
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ที่

ขอ 4.นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอบุคคลเปนหลักประกันดังตอไปนี้ คือ
ขาพเจาผูกพันตน
เพื่อเขาค้ำ
สมาชิก
รับราชการหรือทำงาน
ประกันจึงลง
ชื่อ - สกุล
เลข
อายุ ประจำในตำแหนง และ
ทะเบียน
สังกัด
ลายมือชื่อ ไว
เปนสำคัญ

หมายเลข
โทรศัพท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ขอ 5. อสังหาริมทรัพย ไดแก  โฉนดที่ดนิ  โฉนดทีด่ ินพรอมสิ่งปลูกสราง
5.1 เลขที่..........................ตำบล...............................อำเภอ................................จังหวัดนครศรีธรรมราช
5.2 เลขที่..........................ตำบล...............................อำเภอ................................จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอ 6. ขาพเจามีทรัพยสิน ดังตอไปนี้.........................................................................................................................................
ขอ 7. ในการรับเงินกู ขาพเจาไดทำหนังสือกูสำหรับเงินกูสามัญพิเศษเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวติ ใหไวตอสหกรณตามแบบที่
สหกรณกำหนด
ขอ 8. ในการกูเงินตามคำขอกูนี้ ขาพเจาไดรับอนุญาตจากคูสมรสซึ่งพรอมที่จะทำคำอนุญาตใหไวเปนหลักฐานในทาย
หนังสือกูส ำหรับเงินกูสามัญพิเศษเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของสหกรณดวย

สถานภาพผูกู
 โสด  สมรส  หยาราง  หมาย

ลงชื่อ........................................................ผูขอกู
(.........................................................)
ลงชื่อ........................................................สามี/ภรรยา
(.........................................................)

คูสมรส มีอาชีพ 1.  ขาราชการครู และ  เปนสมาชิกสหกรณ  ไมเปนสมาชิก  2. อาชีพอื่น........................

ถือใช 1 ก.ค. 2564
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บันทึกการรับรองตนเองของผูข อกู และการพิจารณาใหความเห็นและคำรับรองของผูบังคับบัญชา

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

วันที่.......................................................................
ผูกูคือ นาย,นาง,นางสาว.........................................................และทำงานอยูที่................................................จริงหรือไม................
ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากงานประจำหรือไม ....................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาผูกูมีเงินไดรายเดือนเพียงพอที่จะหักชำระหนี้สหกรณ ณ ที่จาย ตามทีร่ ะบุไวในคำขอกูเพียงพอหรือไม..........
ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูขอกูจริงหรือไม ..............................................................................................................................
อยูระหวางการถูกฟองรองคดีลมละลายหรือไม ................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................ผูขอกู
(...........................................................)
ตำแหนง......................................................

ลงชื่อ......................................................ผูรับรอง(ผูบังคับบัญชา)
(........................................................)
ตำแหนง......................................................

สำหรับสมาชิกสังกัดการศึกษาเอกชน ตองไดรับการรับรองจากบุคคลดังนี้ดวย
ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ผูรับใบอนุญาตหรือผูที่ไดรับมอบหมาย

ลงชื่อ......................................................ผูขอกู
(.....................................................)
ตำแหนง......................................................

ลงชื่อ..................................................ผูรบั รอง(ผูบังคับบัญชา)
(.....................................................)
ตำแหนง......................................................

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ไดตรวจสอบแลวเห็นควรอนุมัติ..................................บาท
ลงชื่อ.............................................เจาหนาที่สินเชื่อ
(..................................................)
วันที่.................................................

ไดตรวจสอบแลวเห็นควรอนุมัติ..................................บาท
ลงชื่อ.............................................ผูจัดการ/รองผูจัดการ
(..................................................)
วันที่...................................................

การอนุมัติ  คณะกรรมการเงินกู  คณะกรรมการดำเนินการ
 ไมอนุมัติ  อนุมัติใหกูเงินสามัญได จำนวน.................................บาท

ตามมติที่ประชุมครั้งที่................วันที่........................................
ลงชื่อ........................................................
(...........................................................)
ผูลงนามแทนคณะกรรมการเงินกู
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หลักฐานที่ตองยื่นประกอบคำขอกูเงินสามัญพิเศษเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบานของผูขอกู
2. หลักฐานรายละเอียดการจายเงินเดือนยอนหลัง 6 เดือน
3. Statements บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีรับโอนเงินเดือนยอนหลัง 6 เดือน
4. เอกสารแสดงรายการหนี้สนิ ณ ปจจุบนั จากสถาบันการเงินที่ตอ งการกูเงินเพื่อไปชำระหนี้
5. กรณีใชอสังหาริมทรัพยค้ำประกัน แนบโฉนดทีด่ ิน พรอมสำเนา และหนังสือรับรองราคาประเมินจากสนง.ที่ดนิ
6. สำเนาบัตรประจำตัวสมาชิกสหกรณ/สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการ และสำเนาทะเบียนบานของผูค้ำประกัน
7. สำเนาบัตรประชาชนของคูสมรส พรอมสำเนาทะเบียนสมรสของผูกู และผูค้ำประกัน(กรณีสมรส)
8. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงประวัติสว นตัว(ถามี) เชน สำเนาใบสำคัญการหยา ,สำเนาใบมรณะบัตร, สำเนาหลักฐานการ

เปลี่ยนแปลง ชื่อ,สกุล,คำนำหนานามของผูขอกูและผูค้ำประกัน
**กรณีสมาชิกสังกัดการศึกษาเอกชน ตองแนบหลักฐานเพิ่มดังนี้
1. หลักฐานการหักเงินสมทบกองทุนสงเคราะหยอนหลัง 6 เดือน(ศธ./อาชีวศึกษารับรองฯ)
2. หลักฐานการจายเงินเดือนครูและสลิปเงินเดือน รายบุคคลยอนหลัง 6 เดือน(ผอ.รับรองฯ)
3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู/สำเนาใบอนุญาตการเปนครู จะตองไมหมดอายุในวันทำนิติกรรมสัญญา
4. หลักฐานการบรรจุแตงตัง้ ใหปฏิบัติหนาที/่ สำเนาใบรับอนุญาต(กรณีเปนผูรับใบอนุญาต)
**กรณีสมาชิกสังกัดหนวยงานที่สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น, มทร., ม.ราชภัฏ ตองมีหนังสือรับรองการไมเปนสมาชิก
สหกรณนั้น ๆ
**กรณีสมาชิก ซึ่งเปนพนักงานราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย ตองแนบสำเนาสัญญาจางปจจุบันซึ่งตองเปนสัญญาที่มีการจาง
ติดตอกันไมนอยกวา 4 ป (ผูบ ังคับบัญชาหัวหนาหนวยงานตนสังกัดรับรองฯ)

แบบสํ ารวจหนีส้ ิ นสมาชิกสหกรณ์ ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จํากัด
ชื่อ-สกุล .........................................................................อายุ.................ปี .สมาชิกเลขทะเบียนที่..................
เลขประจําตัวประชาชน........................................................สังกัดหน่วย / โรงเรี ยน...................................
อําเภอ................................................จังหวัดนครศรี ธรรมราช เงินเดือน............................................บาท
เงินประจําตําแหน่ง.......................................บาท
ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่....................ถนน...................................หมู่ที่................ตําบล....................................
อําเภอ..........................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณี ย ์................................
มือถือ................................................

ข้ าพเจ้ าขอชี้แจงภาระหนีส้ ิน ดังนี้
หนีส้ ิ นสหกรณ์
1. เงินกูส้ ามัญ...................................บาท
2. เงินกูพ้ ิเศษ................................... บาท
3. เงินกูฉ้ ุกเฉิ น................................ บาท
4. เงินกูเ้ พื่อการศึกษา.......................บาท
5. เงินกูฉ้ ุกเฉิ นโควิด.........................บาท
6. เงินกูฉ้ ุกเฉิ นโควิด(2).....................บาท
7. เงินกูฉ้ ุกเฉิ นโควิด(3).....................บาท
รวม............................................บาท

หนีส้ ิ นอื่น
1. ธ.ออมสิ นพัฒนาฯ.............................ชําระงวดละ....................
2. ธ.ออมสิ น ชพค.................................ชําระงวดละ....................
3. ธ.ออมสิ น ชพส.................................ชําระงวดละ....................
4. ธ.กรุ งไทย.........................................ชําระงวดละ....................
5. ธ.อาคารสงเคราะห์...........................ชําระงวดละ....................
6. บัตรเครดิต....................................... ชําระงวดละ....................
7. อื่นๆ.........................................................บาท
รวม...........................................................บาท

หนี้สินรวมทั้งสิ้น.....................................................บาท (........................................................................)
ขอรับรองว่าเป็ นข้อมูลที่แท้จริ งทุกประการ
ลงชื่อ........................................................
(...............................................................)

