ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูส้ ามัญตามสัญญากูก้ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่านจากัด
จานวน.................................................บาท (.............................................................................)โดยใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน
(ลงชื่อ)

ผูข้ อกู ้

(....................................................................)
วันที่.....................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหลักฐานประกอบคาขอกู้สามัญโดยใช้ ทุนเรือนหุ้นเป็ นหลักประกัน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สาเนาบัตรประจาตัวผูก้ ู ้ / คู่สมรส 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ ู/้ คู่สมรส 1 ชุด
สาเนาใบสาคัญการสมรส, ใบสาคัญการหย่าของผูก้ ู ้
สลิปเงินเดือนผูก้ ู ้
เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ สกุล และอื่นๆ
ให้ส่งคาขอกูเ้ งินสามัญโดยใช้ทุนเรื อนหุน้ ค้ าประกัน พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการขอกู ้ ข้อ 1 - 5
ที่กรรมการหน่วยงานหรื อผูแ้ ทนหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดตรวจสอบก่อนที่จะนาส่ งที่สหกรณ์ฯ
* ถ้าเอกสารไม่เรี ยบร้อย สหกรณ์ฯ จะไม่รับพิจารณา
* เอกสารของผูก้ ู ้ และคูส่ มรส ต้องรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ และลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกฉบับ
หมายเหตุ
1. เอกสารทุกรายการต้ องเป็ นเอกสารที่ยงั ไม่ หมดอายุ
2. ให้ เจ้ าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับด้ วยปากกาสี น้ าเงิน
ได้ ตรวจสอบแล้ วขอรับรองว่ า หลักฐานถูกต้ องครบถ้ วน
ลงชื่อ..............................................................................
(............................................................................)
กรรมการหรื อผูแ้ ทนหน่วยงาน สสอ./รพ.............................

บันทึกของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
1...................................................................................................................................................................................................
2............................................................................................................................ .......................................................................
3............................................................................................................................ .......................................................................
4............................................................................................................................ .......................................................................
5...................................................................................................................................................................................... .............
..................................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด คาขอกูส้ ามัญ (ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน) หน้า ๑/๔

หนังสื อกูท้ ี่……..……../……...........…

รับที่..................................................

วันที…
่ ……..…/……......../……...……

วันที…
่ ...….…/….......…./…....…..
......

คาเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้ อความตาม
รายการที่กาหนดไว้ในแบบคาขอกู้นี้
ด้ วยลายมือของตนเอง โดยถูกต้ องและ
ครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ จะไม่ รับ
พิจารณา

บัญชีเงินกูท้ ี่………......….....………….

คาขอกู้เงินสามัญ
โดยใช้ ทุนเรือนหุ้นเป็ นหลักประกัน
คงต้น

***สาหรับเจ้ าหน้ าที่***
สสธท.
เป็ น
ไม่เป็ น
สส.ชสอ.
เป็ น
ไม่เป็ น
ประกัน
เป็ น
ไม่เป็ น

คงยอด
เขียนที่...................................................................................
วันที่.............................................................................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
สมาชิกเลขทะเบียนที่…..……...............…เงินเดือน/ ค่าจ้าง..........................................บาท เสนอคาขอกูส้ ามัญ เพื่อคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด โปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญสหกรณ์ จานวน.................................................บาท (......................................................................... ...........)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด).....................................................................................
............................................................................................................................. ......................................................................................................
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
และข้าพเจ้าส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา........................................................บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อกูส้ ามัญที่…………........…......./…………...….…...วันที่……………..……........……………………………..……
เพื่อ…………………………………………….………………………...............ต้นเงินคงเหลือ……..…….....………...บาท
(2) หนังสื อกูส้ ามัญพิเศษที่......................../...........................วันที.่ ...........................ต้นเงินคงเหลือ......................................บาท
(3) หนังสื อกูฉ้ ุ กเฉิ นที…
่ …….…………../…………...........วันที.่ ...........................ต้นเงินคงเหลือ.......................................บาท
(4) หนังสื อกูส้ วัสดิการฯ......................ที.่ ............../...............วันที่............................ต้นเงินคงเหลือ......................................บาท
(5) หนังสื อกูส้ วัสดิการเพื่อการศึกษาที่................./................วันที่............................ต้นเงินคงเหลือ........ ..............................บาท
(6) หนังสื อกูส้ วัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่............../..........วันที่............................ต้นเงินคงเหลือ......................................บาท
(7) หนังสื อกูส้ วัสดิการเพื่อ สสธท./ สส.ชสอ. ที่........./.........วันที.่ ...........................ต้นเงินคงเหลือ......................................บาท
(8) ......................................................................................... วันที.่ ...........................ต้นเงินคงเ หลือ.....................................บาท
(โปรดพลิกด้ านหลัง)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด คาขอกูส้ ามัญ (ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน) หน้า ๒/๔

ข้อ 5. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันโดยใช้ทุนเรื อนหุน้ ค้ าประกัน

คาเสนอหลักคา้ ประกัน
ลาดับที่
1.

รายการ

ลายมือชื่อ

ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกันเงินกู ้

ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู ้ ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนดเป็ นงวดรายเดือนแบบ
[ ] ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ............................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนด จานวน…….....….งวด
[ ] ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ...........................บาท จานวน........................งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 7. ในการรับเงินกู ้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ ตามแบบที่สหกรณ์ กาหนด
ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรสซึ่ งทาหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานท้ายคาขอกูแ้ ละหนังสื อกูส้ ามัญด้วย
ลงชื่อ……………..………………………………… ผูข้ อกู ้
(..........................................................................)

ลงชื่อ……………………………………………...คู่สมรส
(.......................................................................)

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
เขียนที่...............................................................................................
วันที่...............................................................................................
เรื่ อง ขอกูเ้ งินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ 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 อกู ้
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเห็นของกรรมการ/ผู้แทนหน่ วยงาน
ควรพิจารณาให้กู ้
ความเห็นเพิ่มเติม.................................................................
ไม่ควรพิจารณาให้กู ้
เพราะ...................................................................................
ลงชื่อ.....................................................................................
(...................................................................................)
ตาแหน่ง.............................................................................
กรรมการ/ผูแ้ ทนหน่วยงาน.................................................

ความเห็นของผู้บังคับบัญชาหน่ วยงาน
ทราบ

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

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด คาขอกูส้ ามัญ (ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน) หน้า ๓ /๔

รายการต่อไปนี้เจ้าหน้ าที่ของสหกรณ์กรอกเอง
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
สมาชิกมีหุน้ อยู่ในสหกรณ์ฯ รวม.........................................................................หุน้
ผูข้ อกูส้ ามารถกูไ้ ด้ในวงเงิน..............................................................บาท (90% ของทุนเรื อนหุน้ )
เงินได้
รายเดือน
(บาท)

จานวน
เงินกู้
(บาท)

สามัญ

ฉุ กเฉิน

(บาท)

(บาท)

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
สวัสดิการ
รวม
(บาท)

(บาท)

วงเงินกูค้ งเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อ ขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือน หรื อไม่ [ ] เคย [ ] ไม่เคย
(2) สมาชิกขอกูส้ ามัญ [ ] เต็มวงเงิน

[ ] ไม่เต็มวงเงิน

……………………………………... เจ้าหน้าที่
วันที…
่ ……./……………/…………
....................................................................................................................................................................................
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ……….……ในการประชุมครั้งที…
่ …......……เมื่อวันที่………............…...………..
ลงมติ อนุมัติ
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกูส้ ามัญตามสัญญากูก้ บั สหกรณ์ออมทรัพย์ส าธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด

ประธานกรรมการ……………………

เลขานุการ………...…........………...

ผูจ้ ดั การ…………..…………………

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด คาขอกูส้ ามัญ (ใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน) หน้า ๔/๔

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดน่ าน จากัด
เขียนที่ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
วันที.่ ................เดือน...........................................พ.ศ. ..........................
เรี ยน หัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัด.......................................................
ข้าพเจ้า................................................................................อายุ...................ปี ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่......................หมู่ที่.....................
ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................................................ตาบล..................................................................
อาเภอ............................................................จังหวัด.................................................รับราชการสังกัด..............................................................
ตาแหน่ง................................................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด เลขทะเบียน.........................
มีความประสงค์ให้ส่วนราชการที่ขา้ พเจ้าสังกัด หักเงินเพื่อส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด ที่เป็ นสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามหนังสื อกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่ องการหักเงิน ณ ที่จ่ายของ
เจ้าหน้าที่ที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม
จานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ แจ้งในแต่ละเดือน เพื่อส่ งชาระหนี้เงินกูส้ ามัญตามหนังสื อสัญญาเงินกูเ้ งินเลขที่.......................................
หรื อเงินอื่นใด แล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนเป็ นลาดับแรก
ข้อ 2. กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบานาญ หรื อได้รับบาเหน็จบานาญ บาเหน็จตกทอด
เงิน กบข. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับลูกจ้างประจาของส่ วนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุ ข
เงินจาก สสธท. , เงินจาก สส.ชสอ. , เงิน กสธท. หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าหรื อทายาทของข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินจากเงินดังกล่าวที่ขา้ พเจ้าหรื อทายาทพึงได้รับจากทางราชการ ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดน่าน จากัด แจ้งแล้ว ส่ งเงินจานวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ เงินบาเหน็จ บาเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุ ข เงินกบข., เงิน กสจ.,
เงิน สสธท., เงิน สส.ชสอ., เงิน กสธท. หรื อเงินอื่นใด เมื่อได้หกั ชาระหนี้ภาษีอากร ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด ก่ อนเป็ นลาดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมนี้ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าไม่มีการถอนให้คายินยอมทั้งหมด จนกว่าจะมีการ
ชาระหนี้เสร็ จสิ้ น
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้า และได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว
ถูกต้อง ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือน และเงินได้อื่น จานวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์หน่วยงาน
ต้นสังกัด และสาหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ.............................................................ผูใ้ ห้คายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(.........................................................)
(.............................................................)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด ยอมรับข้อเสนอ ตามที่ผกู ้ ยู ้ นิ ยอม
ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการดาเนินการ/ผูท้ ี่ไ ด้รับมอบหมาย
(............................................................)

