ขาพเจามีความประสงคจะขอกู เงินกูพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก ตามสัญญากูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด
จํานวน...................................................................บาท (....................................................................................................................)
ขาพเจาขอเสนอหลักประกัน ดังนี้

ใชทุนเรือนหุน เปนหลักประกัน
ใชบุคคลค้ําประกัน

(ลงชื่อ)
ผูขอกู
(.............................................................)
วันที่.......................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เอกสารหลักฐานประกอบการขอกู เงินกูพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
หมายเหตุ

สําเนาบัตรประจําตัวผูกู / คูสมรส 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบานของผูก/ู คูสมรส 1 ชุด
สําเนาใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหยาของผูกู
สลิปเงินเดือนผูก/ู ผูค้ําประกัน
สําเนาบัตรประจําตัวผูค้ําประกัน/คูสมรส 1 ชุด
สําเนาทะเบียนบานผูค้ําประกัน/ คูสมรส 1 ชุด
สําเนาใบสําคัญการสมรส, ใบสําคัญการหยาของผูค ้ําประกัน
เอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ สกุล และอื่นๆ
1. เอกสารทุกรายการตองเปนเอกสารที่ยังไมหมดอายุ
2. ใหเจาของเอกสารลงลายมือชือ่ รับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับดวยปากกาสีน้ําเงิน

ไดตรวจสอบแลวขอรับรองวา หลักฐานถูกตองครบถวน
ลงชื่อ..............................................................................
(............................................................................)
กรรมการหรือผูแทนหนวยงาน สสอ./รพ.............................

บันทึกของเจาหนาที่สหกรณฯ
1...........................................................................................................................................................................................................
2...........................................................................................................................................................................................................
3...........................................................................................................................................................................................................
4...........................................................................................................................................................................................................
5...........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................เจาหนาที่ผูตรวจสอบ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด คําขอกู เงินกูพ ิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก หนา ๑/๑

หนังสือกูท…
ี่ …......…../……........…
วันที…
่ ………/……………./………..
บัญชีเงินกูท …
ี่ ……....……………….

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

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่
กําหนด
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเอง โดยถูกตอง
และครบถวน มิฉะนั้นสหกรณจะไมรับพิจารณา

คําขอกูเงิน
พิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก
คงตน

***สําหรับเจาหนาที*่ **
สสธท.
สส.ชสอ.

เปน
เปน

ไมเปน
ไมเปน

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

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด
ขาพเจา…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ
โสด
สมรส
หยา
หมาย
สมาชิกเลขทะเบียนที…
่ ..……......................…เงินเดือน/ คาจาง..............................................บาท เสนอคําขอกูเงินพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก
เพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด โปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสหกรณ จํานวน...............................................บาท (................................................................................................)
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ เพื่อ.....................................................................................................................................................................
ขอ 2. ขาพเจาเปน
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
ลูกจางชั่วคราว
พนักงานราชการ
อื่นๆ...................................................................ตําแหนง..................................................................................................................................
เลขประจําตัวประชาชน...........................................................สังกัดหนวยงาน (สสจ./สสอ./รพ.)...........................................................................
ที่อยูปจ จุบันบานเลขที่...................หมูที่..............ถนน................................ตําบล...............................อําเภอ......................จังหวัด..........................
โทรศัพท........................................................................................
ขอ 3. ในเวลานี้ขาพเจามีหนุ อยูในสหกรณ รวม..........................................หุน เปนเงิน...................................................................บาท
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา........................................................บาท
ขอ 4. ขาพเจามีหนี้สินอยูตอสหกรณในฐานะผูกู ดังตอไปนี้
(1) หนังสือกูสามัญที…
่ ………………….../…………….…...วันที…
่ …………..…….……………………………..……
เพื่อ…………………………………………….………………………...............ตนเงินคงเหลือ……..……………...บาท
(2) หนังสือกูสามัญพิเศษที.่ ......................./..............................วันที่............................ตนเงินคงเหลือ.................................บาท
(3) หนังสือกูฉุกเฉินที…
่ …….…………../…………...............วันที่............................ตนเงินคงเหลือ.................................บาท
(4) หนังสือกูสวัสดิการฯ................................ที่........./...............วันที่............................ตนเงินคงเหลือ................................บาท
(5) หนังสือกูสวัสดิการเพื่อการศึกษาที่...................../................วันที่............................ตนเงินคงเหลือ................................บาท
(6) หนังสือกูสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่............/................วันที่............................ตนเงินคงเหลือ................................บาท
(7) หนังสือกูสวัสดิการเพื่อ สสธท./ สส.ชสอ. ที่.........../...........วันที่............................ตนเงินคงเหลือ................................บาท
(8) ............................................................................................. วันที.่ ..........................ตนเงินคงเหลือ.................................บาท

(โปรดพลิกดานหลัง)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด คําขอกู เงินกูพ ิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก หนา ๒/๒

ขอ 5. นอกจากเงินคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอผูค้ําประกันดังตอไปนี้ คือ

ลําดับที่
1.

ใชทุนเรือนหุนเปนหลักประกัน
รายการ

ลายมือชื่อ

ใชทุนเรือนหุนเปนหลักประกันเงินกู
สมาชิกทีเ่ ปนผูค้ําประกัน

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

โสด

สมรส

หยา

หมาย

ตําแหนง.......................................................................สังกัดหนวยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)......................................................................
จังหวัด...................................... เงินเดือน/ คาจาง......................................บาท หมายเลขโทรศัพท.......................................................
ลายมือชื่อ...............................................................................
(2) ชือ่ .............................................................เลขทะเบียนที่...........................สถานภาพ

โสด

สมรส

หยา

หมาย

ตําแหนง.......................................................................สังกัดหนวยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)......................................................................
จังหวัด...................................... เงินเดือน/ คาจาง......................................บาท หมายเลขโทรศัพท.......................................................
ลายมือชื่อ...............................................................................
(3) ชื่อ.............................................................เลขทะเบียนที่...........................สถานภาพ

โสด

สมรส

หยา

หมาย

ตําแหนง.......................................................................สังกัดหนวยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)......................................................................
จังหวัด...................................... เงินเดือน/ คาจาง......................................บาท หมายเลขโทรศัพท.......................................................
ลายมือชื่อ...............................................................................
ขอ 6. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงตนเงินกูพ รอมดวยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณกําหนดเปนงวดรายเดือนแบบ
[ ] ตนเงินเทากันทุกงวดๆ ละ............................บาท พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณกําหนด จํานวน…….....….งวด
[ ] ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวดๆ ละ...........................บาท จํานวน........................งวด ตั้งแตเดือนที่สหกรณจายเงินกูให
ขอ 7. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 8. ขาพเจาไดรับอนุญาตจากคูส มรสซึ่งทําหนังสือยินยอมใหไวเปนหลักฐานทายคําขอกูและหนังสือกูเงินพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิกดวย
ลงชื่อ……………..………………………………… ผูขอกู

ลงชื่อ……………………………………………...คูสมรส

(..........................................................................)

(.......................................................................)

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด คําขอกู เงินกูพ ิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก หนา ๓/๓

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด
เขียนที่......................................................................
วันที.่ ...............................................................................
เรื่อง ขอกูเงินพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด
เรียน ผูบังคับบัญชาหนวยงาน............................................................
ขาพเจา................................................................................ตําแหนง.......................................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................................สังกัดหนวยงาน.....................................................................................
มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ประจําเดือน..................................................จํานวนเงินคงเหลือ.............................................บาท
มีความประสงคขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด เปนเงิน................................................บาท
(...........................................................................................................)สงชําระเดือนละ...............................................บาท
(.....................................................................................) จํานวนงวดชําระ...............................งวด เพื่อนําไปใชดังตอไปนี้
.............................................................................................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และโปรดลงนามรับรอง ในคําขอกูเงินดวย จะเปนพระคุณยิ่ง
...........................................................................
(..........................................................................)ผูขอกู
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของกรรมการ/ผูแทนหนวยงาน
ควรพิจารณาใหกู
ความเห็นเพิ่มเติม........................................................................................................
ไมควรพิจารณาใหกู
เพราะ..........................................................................................................................
ลงชื่อ.............................................................
(....................................................................)
ตําแหนง..........................................................
กรรมการ/ผูแทนหนวยงาน...........................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความเห็นของผูบังคับบัญชาหนวยงาน
ทราบ
ลงชื่อ......................................................................
(.........................................................................)
ตําแหนง.....................................................................
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด คําขอกู เงินกูพ ิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก หนา ๔/๔

รายการตอไปนี้เจาหนาที่ของสหกรณกรอกเอง
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู เงินกูพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก
ผูขอกูสามารถกูไดในวงเงินตามสิทธิ…
์ …………………………………………….................…….....…………….บาท
ผูขอกูไดกู [ ] สามัญ [ ] ฉุกเฉิน [ ] พิเศษสวัสดิการฯ รวมใชวงเงิน.....................................................................บาท
ผูขอกูไดกู สวัสดิการทุกประเภทรวมใชวงเงิน…………......………………................……………………………...บาท
ผูขอกูสามารถกูไดในวงเงิน……………………………………...............…………….......…………………………บาท
เงินไดรายเดือน
(บาท)

จํานวนเงินกู
(บาท)

กูสามัญคงเหลือ
(บาท)

กูฉุกเฉินคงเหลือ
(บาท)

รวมวงเงินกูทั้งหมด
(บาท)

คงเหลือวงเงินกู
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ หรือ ขาดสงเงินคาหุน รายเดือน หรือไม [ ] เคย [ ] ไมเคย
(2) สมาชิกขอกูเ งินกูพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก [ ] เต็มวงเงิน
[ ] ไมเต็มวงเงิน

ขอมูลเกี่ยวกับการค้ําประกันเงินกู
ทุนเรือนหุน ณ วันที่ยื่นกูจํานวน……......……..…..…...บาท ใชเปนหลักประกันเงินกูจํานวน……....……....……….บาท
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูค้ําประกันเงินกูพิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก
จํานวนตนเงินที่จะตองค้ําประกัน……………………………… บาท
ลําดับที่

ชื่อผูค้ําประกัน

เงินได
รายเดือน
(บาท)

จํากัด
วงเงินค้ํา
ประกัน
(บาท)

การค้ําประกันรายอื่น
ชื่อผูกู

หนวยงาน
เลขสมาชิก

วงเงินค้ํา
ประกันคงเหลือ
(บาท)

1
2.
3.
หมายเหตุ

(1) เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ หรือ ขาดสงเงินคาหุน รายเดือน หรือไม [ ] เคย [ ] ไมเคย
(2) ผูค้ําประกันยินยอม ค้ําประกันเงินกูและไดลงลายมือชื่อในคําขอกูนี้แลว

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

....................................................................................................................................................................................
วินิจฉัยโดยคณะกรรมการดําเนินการชุดที่ ……….……ในการประชุมครั้งที…
่ ……………..……เมื่อวันที…
่ …………………………..
ลงมติ อนุมัติ
ประธานกรรมการ………………………….
เลขานุการ…………………...
ผูจัดการ……………………………
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด คําขอกู เงินกูพ ิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก หนา ๕/๕

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด
วันที่.................เดือน...........................................พ.ศ. ..........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด.......................................................
ขาพเจา................................................................................อายุ...................ป ปจจุบนั อยูบานเลขที.่ .....................หมูที่.....................
ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................................................ตําบล...................................................................
อําเภอ............................................................จังหวัด..................................................รับราชการสังกัด..............................................................
ตําแหนง............................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด เลขทะเบียน..............................
มีความประสงคใหสวนราชการทีข่ าพเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด ทีเ่ ปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ทีจ่ ายของ
เจาหนาที่ทเี่ ปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือน เพื่อสงชําระหนี้เงินกูพ ิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิกตามหนังสือสัญญาเงินกูเ ลขที่................................
หรือเงินอื่นใด แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2. กรณีที่ขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท. ,
เงินจาก สส.ชสอ. , เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่
ผูจายเงินหักเงินจากเงินดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน
จํากัด แจงแลว สงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข., เงิน กสจ.,
เงิน สสธท., เงิน สส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4. หนังสือยิ นยอมนี้ให มีผลตั้งแตบัดนี้เปน ตนไป และขาพเจ าสัญญาว าไมมีการถอนใหคํ ายินยอมทั้ งหมด จนกวาจะมี
การชําระหนี้เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลว
ถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือน และเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงาน
ตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ.............................................................ผูใหคํายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ........................................................พยาน
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(.........................................................)
(.............................................................)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูกูยินยอม
ลงชื่อ.............................................................ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(............................................................)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนาน จํากัด คําขอกู เงินกูพ ิเศษสวัสดิการเพื่อสมาชิก หนา ๖/๖

