คําแนะนําในการกู้เงินสามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม
1. หนังสือคําขอกู้เงิน
2. หนังสือรับรองเงินเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าหน่วยงานรับรอง
3. บัตรประจําตัวผู้กู้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. บัตรประจําตัวคู่สมรสผูก้ ู้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
5. สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ คู่สมรส พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
6. สําเนาหลักฐานการหย่า (กรณีหย่า) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
7. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ - สกุล) ของทุกคนพร้อมรับรองสําเนา
8. สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
9. สําเนาสมุดบัญชี ธ.กรุงไทย จก. (ด้านหน้าสมุดที่มีรายละเอียด ชื่อและเลขที่บัญชีของผู้กู้)
10. รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคารที่เงินบํานาญเข้าบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน ที่จะยื่นกู้
11. สําเนาสลิปเงินเดือนๆ สุดท้ายที่ยื่นกู้

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม
จะต้องมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 22
เจ้าของบัตรจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสําเนาหลักฐาน
เจ้าของบัตรจะต้องระบุวัน เดือน ปี ที่รับรองเอกสาร ณ วันที่เซนต์รับรองสําเนา
เจ้าของบัตรจะต้องรับรองเอกสารเหมือนกันทุกฉบับ
บัตรประจําตัวที่ใช้ประกอบการยื่นกู้จะต้องเป็นบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ/ลูกจ้าง อย่าง
ใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ที่ไม่หมดอายุ
7. เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงินกับสหกรณ์ฯ จะต้องถ่ายเอกสารเป็นภาพขาว-ดํา เท่านั้น
8. เอกสารที่ใช้ประกอบการกู้เงินจะต้องไม่ใช่เอกสารที่ใช้แล้วมารับรองใหม่
9. สมาชิกผู้กู้จะต้องมายื่นกู้ด้วยตนเองเท่านั้น

รับที.่ ................../.............
วันที่......../............./.........
เวลา..............................น.

หนังสือเงินกูท้ ี่.............../.............
วันที่........../...................../...........
บัญชีเงินกู้ท.ี่ .................................

คําขอกู้เงินสามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
เขียนที่................................................................
วันที่................เดือน........................พ.ศ. ...........
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
ข้าพเจ้า..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................อายุ.......................ปี
เลขประจําตัวประชาชน เป็น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างประจํา
อื่นๆ................................... ตําแหน่ง.............................................. สังกัด.........................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง
เดือนละ...............................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที.่ ....................หมูท่ ี่..............ถนน............................ตําบล/แขวง.........................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์..........................................
ขอเสนอคําขอกูเ้ งินสามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อที่ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จํานวน..............................................บาท(.........................................................................................)
โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้(ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน)..........................................................................................................
ข้อที่ 2. ข้าพเจ้าขอเสนอเงินค่าหุ้นสะสม ณ วันที่ ........................เดือน...........................................พ.ศ....................................
จํานวน.............................................บาท (.....................................................................................................................) เป็นหลักประกัน
ข้ อ ที 3. ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ เงิ น กู้ ข้ า พเจ้ า ขอชํ า ระคื น ต้ น เงิ น เป็ น งวดรายเดื อ นแบบต้ น และดอกเบี้ ย เท่ า กั น ทุ ก ๆ งวด
งวดละ...........................บาท (......................................................................................................................) จํานวน......................... งวด
ข้อที่ 4. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทําหนังสือกู้เงินสําหรับเงินกู้สามัญร้อยละ 90 ของหุ้นสะสม ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
สหกรณ์กําหนด
ข้อที่ 5. ในการขอกูเ้ งินครัง้ นี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงทีจ่ ะทําหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์
กําหนด
ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอกู้เงิน
(.............................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่.............เดือน....................พ.ศ. ..........
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรูเ้ ห็น และตามทีไ่ ด้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็น ดังนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซงึ่ ชี้แจงไว้ในคําขอกู้เงินนี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง
จริง
ไม่จริง
(2) ในปัจจุบันผู้ขอกู้เงินอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือต้องโทษทางวินยั หรือจะขอลาออกจากงานประจําหรือไม่
มี
ไม่มี
(3) ผู้ขอกู้เงินมีรายได้พอทีจ่ ะชําระหนี้เงินกู้ตามทีข่ อกู้หรือไม่?
มี
ไม่มี
ลายมือชื่อ....................................................... ตําแหน่ง...........................................
(………………………………………………..)
(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผูข้ อกู้เงิน
เงินได้ เงินค่าหุ้น
รายเดือน (บาท)
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู้
สามัญ
(บาท) น/ส กู้ที่ (บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
น/ส กู้ที่ (บาท) น/ส กู้ที่ (บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งคืนเงินกู้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ เคย
ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอืน่ ๆ .................................................................................................................................................................
……………………………………………………………เจ้าหน้าที่

(.....................................................)
............./........................../.............

หนังสือเงินกูท้ ี่.........../.............
วันที่........../.............../...........

หนังสือรับรองเงินเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
ตามที่ นาย/นาง/น.ส. .................................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.................................
หน่วยงาน ..............................................................อายุ.........................ปี ได้ยื่นกู้เงิน.................................................................................
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จํานวน...............................................บาท โดยผ่อนชําระงวดละ............................บาท
จํานวน...............................งวด ข้าพเจ้าขอเรียนว่า ข้าราชการ/ลูกจ้าง ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการหักเงิน ดังนี้
ข้อมูลสําหรับ
ข้อมูลสําหรับ
ข้อมูลสําหรับ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ยอดกู้.......................บาท ยอดกู้.......................บาท ยอดกู้.......................บาท

รายการ

หมายเหตุ

1. เงินเดือน
2. รายการหัก
- กบข.
- ภาษี
- ฌาปนกิจ
- สหกรณ์ฯสุทธิ
หุ้น
สามัญ
สวัสดิการ
พิเศษ
เงินฝาก
สคก.
ธนาคาร
- อาคารสงเคราะห์
- ออมสิน
- ธนาคารอืน่ ๆ
- ผ่อนยานพาหนะ
- อื่นๆ
ยอดคงเหลือสุทธิ
ข้อมูลดังกล่าว ณ วันที.่ ...................เดือน................................พ.ศ. ............................
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
(.................................................)
ลงชื่อ..................................................หัวหน้าหน่วยงาน
(.................................................)

