รับที่
วันที่

/
/

วันทีเ่ ข้ารับราชการ
วัน เดือน ปี เกิด

หนังสือกูท้ ่ี
วันที่
/
บัญชีเงินกูท้ ่ี

/

/
/

/

/
/

/

คาขอกูเ้ งินสามัญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทยั ธานี จากัด
โครงการช่วยเหลือสมาชิกในภาวะวิกฤติโควิค 19 (Covid - 2019)
เขียนที่
วันที่

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอุทยั ธานี จากัด
ขา้ พเจ้า
สมาชิก  สามัญ  สมทบ
เลขทะเบียนที่
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญเพือ่ การพิจารณา ดังต่อไปนี้
ขอ้ ๑. ขา้ พเจ้าขอกูเ้ งินจานวน
บาท (
)
โดยจะนาไปใช้เพือ่ การดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยชัดเจน)
ขอ้ ๒. ขณะนี้ ขา้ พเจ้ารับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง
สังกัด
มีเงินเดือน
บาท เงินได้พิเศษ (ค่าวิชาชีพ,เงินประจาตาแหน่ง)
เลขทีบ่ ตั รประชาชน
เลขทีผ่ ูเ้ สียภาษี
เลขทีบ่ ญั ชีธนาคาร (กรุงไทย)
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั บ ้านเลขที่
หมู่
ถนน
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย ์
เบอร์โทรศัพท์
เบอร์โทรศัพท์ (ทีท่ างาน)
ต่อ
สถานภาพ
 โสด
 สมรส
 หย่า / ร้าง
 หม้าย

บาท

คู่สมรส (ถ้ามี) ชื่อ - นามสกุล

ขอ้ ๓. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งขา้ พเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข ้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
คาเสนอค้าประกัน
ลาดับที่

ชื่อ

เลขทะเบียน

ตาแหน่ง / สังกัด

เงินเดือน

ลายมือชื่อ

ขอ้ ๔. ถ้าขา้ พเจ้าได้รบั เงินกู ้ ขา้ พเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน  แบบคงยอด  แบบคงต้น
งวดละ
บาท (พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราทีส่ หกรณ์กาหนด) เป็ นจานวน
งวด
ตามระเบียบของสหกรณ์
ขอ้ ๕. ในการรับเงินกู ้ ขา้ พเจ้าจะได้ทาหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญให ้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
ขอ้ ๖. ในการขอกูเ้ งินกูค้ รัง้ นี้ คู่สมรสของข ้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงทีจ่ ะทาหนังสือยินยอมให ้ไว้เป็ น
หลักฐานในท้ายหนังสือกู ้
(ลงชื่อ)

ผูข้ อกู ้

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
วันที่
ข ้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรูเ้ ห็น และตามที่ได้สอบถามแล ้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ ่งึ ชี้แจงไวใ้ นคาขอกูน้ ้ ี เป็ นความจริงหรือไม่เป็ นความจริง
 จริง
 ไม่จริง
(๒) ในเวลานี้ผู ้ขอกูม้ พี ฤติการณ์ซ่งึ อาจถูกออกจากงานประจาหรือไม่
 มี
 ไม่มี
(๓) ผู ้ขอกูม้ หี นี้สนิ ภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมากหรือไม่
 มี
 ไม่มี
ลายมือชื่อ
(

ตาแหน่ง
)

( สาหรับเจ้าหน้าที่ )
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูข้ องผูขอกู
้ ้
จานวนเงินกู ้
บาท
เงินได้ราย เงินค่าหุน้
เดือน

จากัด
วงเงินกู ้

สามัญ
น/ส กูท้ ่ี
(บาท)

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เพื่อการจาเป็ นอื่น
น/ส กูท้ ่ี
น/ส กูท้ ่ี
(บาท)
(บาท)

 เคย

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่
(๒) ข ้อชี้แจงอื่น ๆ

วงเงินกู ้
คงเหลือ

รวม
บาท

 ไม่เคย

รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูค้ ้าประกัน
จานวนต้นเงินทีจ่ ะต้องคา้ ประกัน
ลาดับ
ที่

ชื่อผู ้คา้ ประกัน

เงินเดือน

เงินพิเศษ

จากัดวงเงิน
คา้ ประกัน

บาท
การคา้ ประกันรายอื่น
ชื่อผูก้ ู ้
ต้นเงินที่คา้
ประกันคงเหลือ

 เคย

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่
(๒) ข ้อชี้แจงอื่น ๆ
ความเห็ นของคณะกรรมการเงินกู ้ ชุดที่....................ครั้งที่.................................
เห็ นควร................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
(.....................................................)
ประธานกรรมการเงินกู ้

วงเงินคา้
ประกัน
คงเหลือ

 ไม่เคย

เจ้าหน้าที่
/

/

