ข้าพเจ้า..............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่ ........................สังกัดหน่วยงาน....................................
มีความประสงค์จะขอกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิกตามสัญญากูก้ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด
จานวน....................................................................บาท (.........................................................................................................)
ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้
ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน
ใช้บุคคลค้ าประกัน
(ลงชื่อ)
ผูข้ อกู้
(...........................................................)
วันที่....................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ เงินกู้สามัญสวัสดิการเพือ่ สมาชิก
1. สาเนาบัตรประจาตัวผูก้ ู้ / คู่สมรส 1 ชุด
2. สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ /ู้ คู่สมรส 1 ชุด
3. สาเนาใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า,ใบมรณบัตรของคู่สมรส ของผูก้ ู้
4. สลิปเงินเดือนของกรมบัญชีกลาง ผูก้ /ู้ ผูค้ ้ าประกัน
5. แบบรับรองรายได้รายเดือนผูก้ ู้
6. สาเนาบัตรประจาตัวผูค้ ้ าประกัน/คู่สมรส 1 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้านผูค้ ้ าประกัน/ คู่สมรส 1 ชุด
8. สาเนาใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่า,ใบมรณบัตรของคู่สมรส ของผูค้ ้ าประกัน
9. เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ สกุล และอื่นๆ
10. ให้ส่งคาขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิกพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู้ ข้อ 1-9
ที่กรรมการหน่วยงานหรื อผูแ้ ทนหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด ตรวจสอบก่อนที่จะนาส่งที่สหกรณ์ฯ
* ถ้าเอกสารไม่เรี ยบร้อยสหกรณ์ฯจะไม่รับพิจารณา
* เอกสารของผูก้ ู้ และคู่สมรส ต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ และลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกฉบับ
หมายเหตุ
1. เอกสารทุกรายการต้ องเป็ นเอกสารทีย่ งั ไม่ หมดอายุ
2. ให้ เจ้ าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับด้ วยปากกาสีนา้ เงิน
ได้ ตรวจสอบแล้ วขอรับรองว่ า หลักฐานถูกต้ องครบถ้ วน
ลงชื่อ..............................................................................
(............................................................................)
กรรมการหรื อผูแ้ ทนหน่วยงาน สสอ./รพ.............................

บันทึกของเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์ ฯ
1...........................................................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................................................................
5..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
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หนังสื อกูท้ ี่……......…../……........…
วันที่…………/……………./………..
บัญชีเงินกูท้ ี่………....……………….

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

คาเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้ อความตามรายการที่
กาหนด
ไว้ ในแบบคาขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้ อง
และครบถ้ วน มิฉะนั้นสหกรณ์ จะไม่ รับพิจารณา

คาขอกู้เงิน
สามัญสวัสดิการเพือ่ สมาชิก
คงต้น

คงยอด

สสธท.
สส.ชสอ.
กสธท.
สส.สธน.
ประกัน

***สาหรับเจ้ าหน้ าที*่ **
เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น
เป็ น
ไม่เป็ น

เขียนที่.........................................................................
วันที่.............................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
สมาชิกเลขทะเบียนที่…..……......................…เงินเดือน/ ค่าจ้าง..............................................บาท เสนอคาขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก
เพื่อคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิกของสหกรณ์ จานวน........................................บาท(........................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ เพื่อ.....................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ข้าพเจ้าเป็ น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
ลูกจ้างชัว่ คราว
พนักงานราชการ
อื่นๆ...................................................................ตาแหน่ง..................................................................................................................................
เลขประจาตัวประชาชน...........................................................สังกัดหน่วยงาน (สสจ./สสอ./รพ.)...........................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่...................หมู่ที่..............ถนน................................ตาบล...............................อาเภอ......................จังหวัด..........................
โทรศัพท์........................................................................................
ข้อ 3. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม..........................................หุน้ เป็ นเงิน...................................................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา........................................................บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อกูส้ ามัญทัว่ ไปที่………....….../……......….....…...........วันที่……………... ต้นเงินคงเหลือ…….............. บาท
เพื่อ................................................................................................................................ต้นเงินคงเหลือ…….............บาท
(2) หนังสื อกูส้ ามัญพิเศษที่....................../..........................................วันที่........................ต้นเงินคงเหลือ……............. บาท
(3) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการฯ.................ที่.............../......................วันที่....................... ต้นเงินคงเหลือ…….............. บาท
(4) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาที่............/...................... วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ…….............. บาท
(5) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่........./.................วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ…….............. บาท
(6) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อ สสธท./ สส.ชสอ. ที่....../..............วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ…….............. บาท
(7) หนังสื อกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่……....….....…../……...…................วันที่....................... ต้นเงินคงเหลือ…….............. บาท
(8) .......................................................................................................วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ……..............บาท
(โปรดพลิกด้านหลัง)
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ข้อ 5. นอกจากเงินค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอผูค้ ้ าประกันดังต่อไปนี้ คือ

ลาดับที่
1.

ใช้ ทุนเรือนหุ้นเป็ นหลักประกัน
รายการ

ลายมือชื่อ

ใช้ ทุนเรือนหุ้นเป็ นหลักประกันเงินกู้
สมาชิกทีเ่ ป็ นผู้คา้ ประกัน

(1) ชื่อ.............................................................เลขทะเบียนที่...........................สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

ตาแหน่ง.......................................................................สังกัดหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)......................................................................
จังหวัด...................................... เงินเดือน/ ค่าจ้าง......................................บาท หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
ลายมือชื่อ...............................................................................
(2) ชื่อ.............................................................เลขทะเบียนที่...........................สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

ตาแหน่ง.......................................................................สังกัดหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)......................................................................
จังหวัด...................................... เงินเดือน/ ค่าจ้าง......................................บาท หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
ลายมือชื่อ...............................................................................
(3) ชื่อ.............................................................เลขทะเบียนที่...........................สถานภาพ

โสด

สมรส

หย่า

หม้าย

ตาแหน่ง.......................................................................สังกัดหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)......................................................................
จังหวัด...................................... เงินเดือน/ ค่าจ้าง......................................บาท หมายเลขโทรศัพท์.......................................................
ลายมือชื่อ...............................................................................
ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนดเป็ นงวดรายเดือนแบบ
[ ] ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ............................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนด จานวน…….....….งวด
[ ] ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ...........................บาท จานวน........................งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 7. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิกให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคูส่ มรสซึ่งทาหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานท้ายคาขอกูแ้ ละหนังสื อกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิกด้วย
ลงชื่อ……………..………………………………… ผูข้ อกู้
(..........................................................................)

ลงชื่อ……………………………………………...คู่สมรส
(.......................................................................)
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
เขียนที่......................................................................
วันที่................................................................................
เรื่ อง ขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
เรี ยน ผูบ้ งั คับบัญชาหน่วยงาน............................................................
ข้าพเจ้า................................................................................ตาแหน่ง.......................................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................................สังกัดหน่วยงาน.....................................................................................
มีเงินเดือนคงเหลือสุ ทธิ ประจาเดือน..................................................จานวนเงินคงเหลือ.............................................บาท
มีความประสงค์ขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด เป็ นเงิน................................................บาท
(...........................................................................................................)ส่ งชาระเดือนละ...............................................บาท
(.....................................................................................) จานวนงวดชาระ...............................งวด เพื่อนาไปใช้ดงั ต่อไปนี้
.............................................................................................................................................................................................
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดลงนามรับรอง ในคาขอกูเ้ งินด้วย จะเป็ นพระคุณยิง่
...........................................................................
(..........................................................................)ผูข้ อกู้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของกรรมการ/ผู้แทนหน่ วยงาน
ควรพิจารณาให้กู้
ความเห็นเพิ่มเติม........................................................................................................
ไม่ควรพิจารณาให้กู้
เพราะ..........................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(....................................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
กรรมการ/ผูแ้ ทนหน่วยงาน...........................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหน่ วยงาน
ทราบ
ลงชื่อ......................................................................
(.........................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
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รายการต่ อไปนีเ้ จ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์ กรอกเอง
รายการเกีย่ วกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ เงินกู้สามัญสวัสดิการเพือ่ สมาชิก
ผูข้ อกูส้ ามารถกูไ้ ด้ในวงเงินตามสิ ทธิ์……………………………………………….................…….....……………..........บาท
ผูข้ อกูไ้ ด้กู้ [ ] สามัญทัว่ ไป [ ] เพื่อเหตุฉุกเฉิ น [ ] สามัญสวัสดิการฯ รวมใช้วงเงิน.............................................บาท
ผูข้ อกูไ้ ด้กสู้ ามัญสวัสดิการทุกประเภทรวมใช้วงเงิน…………......………………................…………………….........…..บาท
ผูข้ อกูส้ ามารถกูไ้ ด้ในวงเงิน……………………………………...............…………….......……………………….........…บาท
เงินได้ รายเดือน
(บาท)

จานวนเงินกู้
(บาท)

กู้สามัญทัว่ ไปคงเหลือ
(บาท)

กู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
คงเหลือ
(บาท)

รวมวงเงินกู้ท้งั หมด
(บาท)

คงเหลือวงเงินกู้
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อ ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน หรื อไม่ [ ] เคย [ ] ไม่เคย
(2) สมาชิกขอกูเ้ งินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก [ ] เต็มวงเงิน
[ ] ไม่เต็มวงเงิน

ข้ อมูลเกีย่ วกับการคา้ ประกันเงินกู้
ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ยนื่ กู้จานวน……......……..…..…...บาท ใช้ เป็ นหลักประกันเงินกู้จานวน……....……....……….บาท
รายการเกีย่ วกับวงเงินของผู้คา้ ประกันเงินกู้สามัญสวัสดิการเพือ่ สมาชิก
จานวนต้นเงินที่จะต้องค้ าประกัน……………………………… บาท
ลาดับที่

ชื่อผู้คา้ ประกัน

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

จากัด
วงเงินคา้
ประกัน
(บาท)

การคา้ ประกันรายอืน่
ชื่อผู้ก้ ู

หน่ วยงาน
เลขสมาชิก

วงเงินคา้
ประกันคงเหลือ
(บาท)

1.
2.
3.
หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อ ขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน หรื อไม่ [ ] เคย [ ] ไม่เคย
(2) ผูค้ ้ าประกันยินยอม ค้ าประกันเงินกูแ้ ละได้ลงลายมือชื่อในคาขอกูน้ ้ ีแล้ว
……………………………………... เจ้าหน้าที่
วันที่………./……………/…………

....................................................................................................................................................................................
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ……….……ในการประชุมครั้งที่………………..……เมื่อวันที่……………………………..
ลงมติ อนุมตั ิ
ประธานกรรมการ………………………….
เลขานุการ…………………...
ผูจ้ ดั การ……………………………
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด คาขอกู้ เงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อสมาชิก หน้า 5/5

หนังสือยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
เขียนที่ สำนักงำนสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำกัด
วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. ..........................
เรี ยน หัวหน้ำหน่วยงำนต้นสังกัด.......................................................
ข้ำพเจ้ำ..................................................................................อำยุ.....................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ ำ้ นเลขที่........................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................................................ตำบล..................................................................
อำเภอ.............................................................จังหวัด.................................................รับรำชกำรสังกัด....................................................................
ตำแหน่ง.................................................................เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำกัด เลขทะเบียน...............................
มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำรที่ขำ้ พเจ้ำสังกัด หักเงินเพื่อส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำกัด ที่เป็ นสมำชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตำมหนังสื อกรมบัญชีกลำงที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษำยน 2543 เรื่ องกำรหักเงิน ณ ที่จ่ำยของ
เจ้ำหน้ำที่ที่เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงิน หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำนำญ หรื อเงินอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำรตำมจำนวนที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แจ้งในแต่ละเดือน เพื่อส่งชำระหนี้เงินกูส้ ำมัญสวัสดิกำรเพื่อสมำชิกตำมหนังสื อสัญญำเงินกูเ้ ลขที่..........................................
หรื อเงินอื่นใด แล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือนเป็ นลาดับแรก
ข้อ 2. กรณี ที่ขำ้ พเจ้ำพ้นจำกกำรเป็ นข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/ข้ำรำชกำรบำนำญ หรื อได้รับบำเหน็ จบำนำญ บำเหน็จตกทอด เงิ น กบข.
เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้ำงประจำของส่วนรำชกำร (กสจ.) เงินฌำปนกิจสงเครำะห์กระทรวงสำธำรณสุ ข เงินจำก สสธท. , เงินจำก
สส.ชสอ. , เงิน กสธท. หรื อเงินอื่นใดที่ขำ้ พเจ้ำหรื อทำยำทของข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู ้ ่ำยเงินหักเงินจำก
เงินดังกล่ำวที่ขำ้ พเจ้ำหรื อทำยำทพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุ ขจังหวัดน่ำน จำกัด แจ้งแล้ว ส่ งเงินจำนวน
นั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำกัด แทนข้ำพเจ้ำ
ข้อ 3. กำรหักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำนำญ เงินบำเหน็จ บำเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสำธำรณสุข เงินกบข., เงิน กสจ.,
เงิน สสธท., เงิน สส.ชสอ., เงิน กสธท. หรื อเงินอื่นใด เมื่อได้หกั ชำระหนี้ภำษีอำกร ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำกัด ก่ อนเป็ นลาดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำไม่มีกำรถอนให้คำยินยอมทั้งหมด จนกว่ำจะมีกำร
ชำระหนี้เสร็ จสิ้น
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำ และได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว
ถูกต้อง ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลักฐำน
ข้ำพเจ้ำได้ทำหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชำหักเงินได้รำยเดือน และเงินได้อื่น จำนวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์หน่วยงำน
ต้นสังกัด และสำหรับข้ำพเจ้ำเก็บไว้เป็ นหลักฐำน
ลงชื่อ.............................................................ผูใ้ ห้คำยินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................พยำน(สมำชิก)
ลงชื่อ.............................................................พยำน(สมำชิก)
(.........................................................)
(.............................................................)
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดน่ำน จำกัด ยอมรับข้อเสนอ ตำมที่ผกู ้ ยู้ นิ ยอม
ลงชื่อ.............................................................ประธำนกรรมกำรดำเนินกำร/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมำย
(............................................................)

