คำขอกู้เงินสำมัญ โครงกำรสิ นเชื่อเพือ่ ช่ วยเหลือสมำชิก
ในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ ำ
หรือ โควิด 19 พ.ศ. 2563 (สค.)

คำขอเลขที่......................./...............
เขียนที่..........................................................
วันที่................เดือน.............................................พ.ศ..........................
ข้ำพเจ้ำ................................................................................................อำยุ................ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่..............................
เลขบัตรประจำตัวประชำชน............................................................ รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำในตำแหน่ง...........................................
สังกัดหรื อโรงเรี ยน.............................................สังกัดหน่วยบริ กำร.........................................ข้ำพเจ้ำได้รับเงินเดือน.......................บำท
เงินวิทยะฐำนะ/ค่ำตอบแทน.......................บำท หมำยเลขโทรศัพท์......................................................ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่..............................
หมู่ที่.............ถนน/ซอย........... ตำบล...................................... อำเภอ...................................... จังหวัด............................................................
ผูย้ นื่ คำขอกูม้ ีสถำนภำพ โสด สมรส หย่ำ หม้ำย คู่สมรส(ถ้ำมี) ชื่อ.......................................................................
อำยุ.................ปี
ขอเสนอคำขอกูเ้ งินและตกลงกูเ้ งินสำมัญโครงกำรสิ นเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ หรื อ โควิด 19 พ.ศ. 2563 เพื่อให้คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จำกัด โปรดพิจำรณำดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำมีควำมประสงค์ขอกูเ้ งินและตกลงกูเ้ งินสำมัญโครงกำรสิ นเชื่อเพื่อช่วยเหลือสมำชิกในสถำนกำรณ์กำรแพร่ ระบำด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ำ หรื อ โควิด 19 พ.ศ. 2563 เป็ นเงินจำนวน.....................บำท (......................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรกูเ้ งินครั้งนี้ เพื่อนำไปใช้จ่ำยในครอบครัว ทั้งนี้ ข้ำพเจ้ำยืนยันว่ำข้ำพเจ้ำไม่อยูร่ ะหว่ำงถูกฟ้ องคดีลม้ ละลำยหรื อ
ศำลมีคำสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขำดหรื อตกเป็ นบุคคลล้มละลำย (หำกสหกรณ์ฯตรวจสอบพบภำยหลังว่ำให้ขอ้ ควำมอันเป็ นเท็จ จะมีควำมผิด
ฐำนฉ้อโกงมีโทษทำงอำญำ)
ข้อ 2. เพื่อเป็ นกำรประกันกำรชำระหนี้ตำมสัญญำ ข้ำพเจ้ำขอเสนอหลักประกันเงินกูฉ้ บับนี้ เป็ นบุคคลค้ ำประกัน เพื่อประกันกำร
ชำระหนี้ เมื่อข้ำพเจ้ำ(ผูก้ )ู้ ไม่ชำระหนี้ ดังต่อไปนี้
ข้ อมูลเกีย่ วกับผู้คำ้ ประกัน ( ผูค้ ้ ำประกันยินยอมผูกพันเข้ำค้ ำประกันตำมคำขอกูน้ ้ ีทุกประกำร )
ลำยมือชื่อผู้คำ้ ประกัน
1.ข้ำพเจ้ำ...............................................................อำยุ....................ปี เลขทะเบียนที่……….…...............
....................................
ตำแหน่ง....................................สังกัด...............................................เบอร์โทรศัพท์.........................................
(......................................)
ในฐำนะผูค้ ้ ำประกันได้รับทรำบข้อตกลง วัตถุประสงค์ในกำรกูย้ ืมเงิ นและจำนวนวงเงิ นกู้ อัตรำดอกเบี้ ย
วิธีกำรชำระเงินแล้ว ยินยอมผูกพันตนเข้ำเป็ นผูค้ ้ ำประกัน
หมำยเหตุ: ผูค้ ้ ำประกันต้องเป็ นข้ำรำชกำรประจำหรื อข้ำรำชกำรบำนำญหรื อลูกจ้ำงประจำหรื อพนักงำนมหำวิทยำลัยที่มีสญ
ั ญำจ้ำงถึง 60ปี
โดยมีสิทธิค้ ำประกันตำมสัญญำนี้ได้ไม่เกิน 2 สัญญำ โดยสมำชิกผูค้ ้ ำประกันในสัญญำอื่นของสมำชิกผูข้ อกู้ สำมำรถใช้สิทธิ์ ค้ ำประกันใน
สัญญำนี้ได้ ซึ่งเมื่อรวมกับกำรค้ ำประกันในสัญญำอื่นตำมหลักเกณฑ์ทุกหลักเกณฑ์แล้วต้องไม่เกิน 8 สัญญำ
ข้อ 3. เมื่อข้ำพเจ้ำได้รับอนุมตั ิให้กจู้ ำกสหกรณ์ ข้ำพเจ้ำจะทำหนังสื อสัญญำกูเ้ งินสำมัญโครงกำรฯ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบ
ที่สหกรณ์กำหนดและข้ำพเจ้ำเข้ำใจและยินยอมอยูภ่ ำยใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสหกรณ์ทุกประกำร
ข้อ 4. ถ้ำข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำขอส่งชำระหนี้เงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยตำมที่สหกรณ์กำหนด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ำยเงินกูใ้ ห้
โดยข้ำพเจ้ำขอส่งคืนต้นเงินกูร้ วมกับดอกเบี้ยเป็ นงวดรำยเดือนเท่ำกัน (แบบธนำคำร) งวดละ......................บำท จำนวน.............งวด
ข้อ 5. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำจะได้ทำหนังสื อสัญญำกูเ้ งินสำมัญโครงกำรฯ ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์กำหนดและ
ขอรับเงินกูโ้ ดยขอให้สหกรณ์โอนเงินกูเ้ ข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ครู เชียงใหม่ จำกัด
 5.1 ขอโอนเงินกูเ้ ข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์สหกรณ์ของข้ำพเจ้ำ หมำยเลขบัญชี 001-0- ..................................................
 5.2 ขอโอนเงินกูเ้ ข้ำบัญชีเงินฝำก ATM สหกรณ์ของข้ำพเจ้ำ หมำยเลขบัญชี 001-8- ...................................................

ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำมีเงินได้รำยเดือนคงเหลือตำมที่สหกรณ์กำหนด เพื่อเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ฯ ข้ำพเจ้ำได้แนบ
หลักฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินเดือน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเองและผูบ้ งั คับบัญชำหรื อเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน และได้แนบสำเนำ
สมุดเงินฝำกธนำคำรที่เงินเดือนโอนเข้ำย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเอง
ลงชื่อ...................................................ผูข้ อกู้
(..................................................)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่..............................................................
ข้ำพเจ้ำในฐำนะผูบ้ งั คับบัญชำของผูข้ อกู้ ได้พิจำรณำตำมควำมรู ้เห็น และตำมที่ได้สอบถำมสมำชิกผูข้ อกูแ้ ล้ว เห็นควร
1.  ให้กไู้ ด้
 ไม่สมควรให้กู้ เพรำะ...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2. ข้ำพเจ้ำรับทรำบและรับรองว่ำรำยได้สุทธิของสมำชิกผูข้ อกู้ สำมำรถนำไปผ่อนชำระเงินกูแ้ ก่สหกรณ์ออมทรัพย์
ครู เชียงใหม่ จำกัด และหักเงิน ณ ที่จ่ำยให้สหกรณ์ฯ เป็ นอันดับแรก
(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------บันทึกกำรพิจำรณำให้ ควำมเห็นของหน่ วยบริกำร
วันที่.............................................................
ข้ำพเจ้ำ...........................................................ในฐำนะ...............................หน่วยบริ กำร......................................................
ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ตำมที่สหกรณ์ฯ มอบหมำย ได้ตรวจสอบข้อมูลในคำขอกู้ และเอกสำรประกอบคำขอกูแ้ ล้ว
 หลักฐำนกำรรับ-จ่ำยเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเอง และผูบ้ งั คับบัญชำหรื อ
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
 สำเนำสมุดเงินฝำกธนำคำรหรื อรำยกำรเดินบัญชีที่เงินเดือนโอนเข้ำ (Statement) ย้อนหลัง 3 เดือน
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องด้วยตนเอง
เห็นว่ำถูกต้องครบถ้วนตำมหลักเกณฑ์กำรให้กทู้ ุกประกำรแล้ว จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
พิจำรณำแล้วเห็นสมควรว่ำ
 ให้กไู้ ด้
 ไม่สมควรให้กู้ เพรำะ..........................................................................................................
(ลงชื่อ).........................................................
(........................................................)
ตำแหน่ง........................................................

หนังสื อฉบับนี้เป็ นหนังสื อประกอบการพิจารณาการให้เงินกู้
คาเตือน : ให้ผกู ้ กู้ รอกข้อความตามรายการที่กาหนดไว้ใน
หนังสื อฉบับนี้ ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
ด้วยลายมือของตนเอง พร้อมลงลายมือชื่อ

เขียนที่………………………………………………………….…….……………….
วันที่………………………………………………………
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
ข้าพเจ้า..................................................................................อายุ................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน............................................................... รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง..............................
สังกัดหน่วยบริการ........................................................................ เบอร์โทรศัพท์..............................................................................
ที่อยู่ปัจจุบัน(ติดต่อได้)เลขที่...........................หมู่ที่.......................ถนน/ซอย..................................ตาบล.........................................
อาเภอ................................................... จังหวัด...................................................
มีความประสงค์ขอกู้เงินสหกรณ์ฯ ประเภท
 เงินกู้สามัญทั่วไป

 เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น

 เงินกู้สามัญ ATM

 เงินกู้สามัญโครงการ....................................................

 เงินกู้พิเศษ....................................................
ขอเสนอข้อมูลที่ข้าพเจ้ามีสิทธิที่จะได้รับเงินสวัสดิการ เงินสงเคราะห์ เงินค่าสินไหมทดแทน กรณีเสียชีวิต เพื่อให้
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการให้เงินกู้ ดังต่อไปนี้
 กองทุนเสริมสร้างความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จากัด (สคช.)
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
 กรมธรรม์ที่ 3
 กรมธรรม์ที่ 4
 กรมธรรม์ที่ 6
 กรมธรรม์ที่ 7
 กรมธรรม์ที่ 8
 กรมธรรม์ที่ 41
 กรมธรรม์ที่ 42
 อื่นๆ...................................................
ลงชื่อ.................................................................ผู้ขอกู้
(.................................................................)

