การกู้เงินสวัสดิการ
เพื่อการติดตั้งระบบแก๊ สรถยนต์
เอกสารประกอบคาขอกู้เงินฯ ของผู้กู้
1. คาขอกูเ้ งินสวัสดิการฯ (พิมพ์หน้า - หลัง)
จานวน 1 ฉบับ
2. ใบเสนอราคาของร้านค้า / บริ ษทั พร้อมระบุรายละเอียดของสิ นค้า
จานวน 1 ฉบับ
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
จานวน 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนบ้านของผูข้ อกู้
จานวน 1 ฉบับ
5. เจ้าหน้าที่การเงินลงนามรับรองเงินเดือน
6. ผูบ้ งั คับบัญชาลงนามบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
7. สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุ ด
หมายเหตุ สหกรณ์จ่ายเช็คในนามร้านค้า / บริ ษทั ที่ระบุไว้ในใบเสนอราคา และใบเสร็จรับเงิน
เท่านั้น
****************************

การกู้เงินสวัสดิการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
เอกสารประกอบคาขอกู้เงินฯ ของผู้กู้
1. คาขอกูเ้ งินสวัสดิการฯ (พิมพ์หน้า - หลัง)
2. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ / พนักงานของรัฐ
3. สาเนาทะเบียนบ้านของผูก้ ู้
4. เจ้าหน้าที่การเงินลงนามรับรองเงินเดือน
5. ผูบ้ งั คับบัญชาลงนามบันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
6. สลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุ ด

จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ
จานวน 1 ฉบับ

รับที.่ .......................................
วันที.่ ......................................

คาขอกู้เงินสวัสดิการ
ประเภท

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
เพื่อติดตัง้ ระบบแก๊สรถยนต์

หนังสือกูท้ .่ี .............................
วันที.่ ......................................
บัญชีเงินกูท้ .่ี ...........................

กูไ้ ด้ไม่เกิน 1,000,000 บาท
กูไ้ ด้ไม่เกิน 200,000 บาท
เขียนที.่ ................................................................
วันที.่ ....................................................................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ .............
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสวัสดิการ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน

บาท (

)

ข้อ 2. ขณะนี้ขา้ พเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง..................................................................
สังกัด....................................................บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ เลขที.่ .....................................
ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที.่ ................หมู่ท.่ี ............ถนน.....................................ตาบล....................................
อาเภอ...........................................จังหวัด.............................มีเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ........................บาท
ข้อ 3. นอกจากค่าหุน้ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้คอื

คาเสนอคา้ ประกัน
ลาดับที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิกเลข
ทะเบียนที่

ทางานประจาใน
ตาแหน่ง/สังกัด

เงินเดือน/
ค่าจ้าง ลายมือชื่อผูค้ ้าประกัน

1.
2.
3.
4.
5.
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ..............บาท
(พร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามอัตราทีส่ หกรณ์กาหนด) เป็ นจานวน
48 งวด
84 งวด
...............งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ วัสดิการให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่
สหกรณ์กาหนด
ข้อ 6. ในการขอกูค้ รัง้ นี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงทีจ่ ะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็ น
หลักฐานในท้ายหนังสือกู้
ตรวจสอบแล้ว มียอดเงินเดือนประจาเดือน.........................................
คงเหลือสุ ทธิ.......................................บาท
(ลงชื่อ) .......................................................
(.....................................................)
ตาแหน่ง........................................................

ลงชื่อ.....................................................ผูข้ อกู้

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บงั คับบัญชา
วันที.่ ................................................
ข้าพเจ้าได้พจิ ารณาตามความรูเ้ ห็น และตามทีไ่ ด้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี้
(1) ในเวลานี้ผขู้ อกูม้ พี ฤติการณ์ซง่ึ อาจถูกออกจากงานประจาหรือไม่?
มี
ไม่มี
(2) ผูข้ อกูม้ หี นี้สนิ ภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมากหรือไม่?
มี
ไม่มี
(3) ความเห็นเกีย่ วกับการให้กเู้ งิน
เห็นควรให้กไู้ ด้
ไม่เห็นควรให้กู้
(ลงชื่อ) ...................................................................
(..................................................................)
ตาแหน่ง...................................................................

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าทีข่ องสหกรณ์กรอกเอง)

รายการเกี่ยวกับวงเงิ นกู้ของผูข้ อกู้
จานวนเงินกู้.....................................บาท
เงินได้ราย
เดือน

เงินค่าหุน้

จากัด
วงเงินกู้

สามัญ
น/ส กูท้ ่ี บาท

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
ฉุกเฉิน
สวัสดิการอื่น
น/ส กูท้ ่ี บาท น/ส กูท้ ่ี บาท

หมายเหตุ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่

รวม

เคย

วงเงินกู้
คงเหลือ

ไม่เคย

รายการเกี่ยวกับวงเงิ นของผูค้ า้ ประกัน
จานวนต้นเงินทีจ่ ะต้องค้าประกัน.......................................บาท
ลาดับ
ที่

ชือ่ ผูค้ ้าประกัน

เงินได้
รายเดือน

จากัดวงเงิน
ค้าประกัน

การค้าประกันรายอืน่
ชือ่ ผูก้ ู้

หมายเหตุ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่

ต้นเงินทีค่ ้า
ประกันคงเหลือ

เคย

วงเงินค้า
ประกันคงเหลือ

ไม่เคย

..............................................เจ้าหน้าที่
................/............../..............

