คาขอกู้เงินพิเศษ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
รับที่..............................................

หนังสือกู้ที่................................................

วันที่..............................................

วันที่........................................................

คาเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้ อความตามรายการที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่ฝ่ายจัดการ

สหกรณ์กาหนดไว้ ในในแบบคาขอกู้นี ้ด้ วยลายมือ

โทร.053 – 093656 , 053 -531153 , 081-7649381

ของตนเองและใช้ ปากกาสีเดียวกัน โดยถูกต้ อง

เขียนที่ ............................................
และ ครบถ้ วน มิฉะนันสหกรณ์
้
จะไม่รับพิจารณา
วันที่..................เดือน.......................... ......พ.ศ.2560
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ออมทรั พย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข้ าพเจ้ า....................................... ......................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ..................... ปั จจุบนั รับราชการหรือ
ทางานประจาในตาแหน่ง............................................... สังกัดหน่วยงาน....................... อาเภอ....................... โทรศัพท์
............................... ...ได้ รับเงินได้ รายเดือน ( ) ไม่รวม ( ) รวมเงินประจาตาแหน่ง...................... .บาท เกิดวันที่............
เดือน......................... พ.ศ.............เข้ ารับราชการวันที่..............เดือน...................... พ.ศ................บัตรประจาตัวประชาชน
............................ ..............ฐานะการสมรส ( ) โสด ( ) หม้ าย ( ) หย่า ( ) มีค่สู มรส ชื่อ
.......................................... .............ที่อยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที่ ...............หมู่ที่..............ถนน................................ ตาบล
....................... ....อาเภอ............................... จังหวัด.......................... โทรศัพท์..................................... .......
เสนอคาขอกู้เงินพิเศษเพื่อคณะกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ได้ พิจารณาดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินของสหกรณ์ จานวน..................... ....บาท (............................................... ..........)
โดยจะนาไปใช้ เพื่อการดังต่อไปนี ้ (ชี ้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกู้โดยละเอียด ถ้ าจะนาเงินกู้ไปใช้ เพื่อความมุ่ง
หมายหลายอย่าง ก็แยกระบุจานวนเงิน และให้ คาชี ้แจงสาหรับแต่ละอย่าง)
(1)……………………………………………………………………………………………………….
(2)……………………………………………………………………………………………………….
(3)……………………………………………………………………………………………………….
รวม............................................ ................................. บาท
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ข้ อ 2 ในเวลานี ้ข้ าพเจ้ ามีห้ นุ อยู่ในสหกรณ์รวม.......................... หุ้น เป็ นเงิน....................................... บาท
และข้ าพเจ้ าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ........................................ บาท
ข้ อ 3 ข้ าพเจ้ าเป็ นหนี ้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ดังนี ้
3.1 หนี ้สามัญ

ณ วันที่............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ.......................... ..บาท

3.2 หนี ้สามัญเพื่อการศึกษา ณ วันที่ ............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ.......................... ..บาท
3.3

หนี ส้ ามัญเพื่ อการศึกษาดูงานในประเทศ

ณ วันที่.......................... ยอดเงินกู้คงเหลือ...................... บาท

3.4 หนีส้ ามัญเพื่อการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ วันที่......................... ยอดเงินกู้คงเหลือ...................... บาท
3.5 หนีเ้ งินกู้พิเศษ (พัฒนาคุณภาพชีวิต)
(1) เพื่อซื ้อรถยนต์

ณ วันที่............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ........................... บาท

(2) เพื่อซื ้อที่อยู่อาศัย

ณ วันที่ ............................. ยอดเงินกู้คงเหลือ........................... บาท

(3) เพื่อซื ้อรถจักรยานยนต์ ณ วันที่ ......................... ยอดเงินกู้คงเหลือ........................... บาท
(4) เพื่อซื ้อคอมพิวเตอร์ ณ วันที่............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................ บาท
(5) โครงการรวมหนี ้

ณ วันที่ ............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................ บาท

(6) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต1 ณ วันที่............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................ บาท
3.6 หนี ้เงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน

ณ วันที่ ............................ ยอดเงินกู้คงเหลือ............................ บาท

ข้ อ 4 นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้ าพเจ้ ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้ าพเจ้ าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี ้ คือ
สมาชิกที่จะเป็ นผู้คา้ ประกันและเสนอคา้ ประกัน
ข้ าพเจ้ าผู้มีรายชื่อต่อไปนี ้ ผูกพันตนที่จะค ้าประกันตามคาขอกู้นี ้ จึงลงลายมือชื่อเป็ นสาคัญและจากัดวงเงินค ้า
ประกันเต็มวงเงินที่ระบุไว้ ในสัญญา
4.1 ชื่อ.......................... ................................. ......สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ................ ตาแหน่ง.................................
สังกัดหน่วยงาน........................................... อาเภอ....................... จังหวัดลาพูน เงินได้ รายเดือน..................... บาท
ฐานะการสมรส ( ) โสด ( ) หม้ าย ( ) หย่า ( ) มีค่สู มรสชื่อ ..................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั
บ้ านเลขที่.................... หมู่ที่...............ถนน.............................. ตาบล...................... อาเภอ................จังหวัดลาพูน
โทรศัพท์....................................... ..................... บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ................................... ..................
(ลงชื่อ)...................................................... ผู้ค ้าประกัน
(..........................................................)
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4.2 ชื่อ.......................... .............................. สมาชิกเลขทะเบียนที่ .................ตาแหน่ง.........................................
สังกัดหน่วยงาน........................................... อาเภอ....................... จังหวัดลาพูน เงินได้ รายเดือน..................... บาท
ฐานะการสมรส ( ) โสด ( ) หม้ าย ( ) หย่า ( ) มีค่สู มรสชื่อ ............................................... ......ที่อยู่ปัจจุบนั
บ้ านเลขที่.................... หมู่ที่...............ถนน.............................. ตาบล...................... อาเภอ................จังหวัดลาพูน
โทรศัพท์....................................... .................. บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ................................... ......................
(ลงชื่อ)...................................................... ผู้ค ้าประกัน
(..........................................................)
4.3 ชื่อ......................... ................................. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ................. ตาแหน่ง........................................
สังกัดหน่วยงาน........................................... อาเภอ....................... จังหวัดลาพูน เงินได้ รายเดือน..................... บาท
ฐานะการสมรส ( ) โสด ( ) หม้ าย ( ) หย่า ( ) มีค่สู มรสชื่อ ..................................................... ที่อยู่ปัจจุบนั
บ้ านเลขที่.................... หมู่ที่...............ถนน.............................. ตาบล...................... อาเภอ................จังหวัดลาพูน
โทรศัพท์....................................... ........บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ ................................... ................................
(ลงชื่อ)................................................... ... ผู้ค ้าประกัน
(..........................................................)
ข้ อ 5 ถ้ าข้ าพเจ้ าได้ รับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าขอส่งเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยเงินกู้เป็ นงวดรายเดือน ๆ ละเท่า ๆกัน รวม
งวดละ....................... บาท (เว้ นแต่งวดสุดท้ าย) ตามที่สหกรณ์กาหนดไว้ ในระเบียบว่าด้ วยการให้ เงินกู้และดอกเบี ้ย
เงินกู้จานวน................งวด ตังแต่
้ เดือนแรกที่สหกรณ์จ่ายเงินกู้
ข้ อ 6 ในการรับเงินกู้ ข้ าพเจ้ าจะได้ ทาหนังสือสัญญากู้เงิน สัญญาค ้าประกันสาหรับเงินกู้พิเศษให้ ไว้ ต่อ
สหกรณ์ตามที่สหกรณ์กาหนด

................................................................ ผู้ขอกู้
(................................ ............................... )
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หนังสือคายินยอม
ของคู่สมรส
ชื่อคู่สมรส……………………………………………………………
วันที่……………………………………
ข้ าพเจ้ า นาย/นาง…………………………………………..เป็ นสามี/ภรรยาของนาย/นาง………………
/……………………………………….ได้ อนุญาตให้ นาย/นาง…………………………………………………….
เป็ นผู้ขอกู้เงินพิเศษของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด ตามหนังสือคาขอกู้เงินพิเศษ
…………………………………สามี/ภรรยา
(………………………………..)
………………………………..พยาน
(………………………………..)
ข้ อ 1. ตามที่………………………………………..ได้ ขอกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ตามหนังสือกู้สาหรับเงินกู้พิเศษ……………/…………...วันที่………………………….นัน้ ข้ าพเจ้ าคู่สมรสยินยอมอย่างไม่มี
จากัดเพื่อหนี ้สินเกี่ยวกับผู้ก้ รู ายนี ้ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุ้นซึ่งผู้ก้ มู ีอยู่ในสหกรณ์ฯ
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าได้ ทราบข้ อผูกพันของผู้ก้ ใู นเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี ้ อัตราดอกเบี ้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อน
กาหนดตามที่กล่าวไว้ ในหนังสือกู้นนโดยตลอดแล้
ั้
ว ข้ าพเจ้ าคู่สมรสยินยอมปฏิบตั ิตามข้ อผูกพันนันๆทุ
้ กประการ
ข้ อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ฯ ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดชาระหนี ้ ตามที่กาหนดไว้ นนให้
ั ้ แก่ผ้ กู ้ ู ข้ าพเจ้ าถือว่าการผ่อน
เวลาเช่นนัน้ เป็ นความประสงค์ของข้ าพเจ้ าด้ วย จึงให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าตกลงในการผ่อนเวลานันๆด้
้ วยทุกครัง้
ข้ อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้ก้ ไู ม่ชาระหนี ้สินให้ แก่สหกรณ์ฯ ตามข้ อผูกพันไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุใด ๆและสหกรณ์ฯ ได้ แจ้ ง
ความนันให้
้ ข้าพเจ้ าทราบ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิดชาระหนี ้ให้ แก่สหกรณ์ฯ แทนผู้ก้ โู ดยมิพักใช้ สิทธิของคู่สมรสนันแต่
้ ประการ
ใดเลย

5

บันทึกการวินิจฉัย
เรี ยนเสนอ คณะกรรมการดาเนินการในการประชุมครั ง้ ที่.................วันที่........................................ .
มีมติดังนี.้ ............................................................................................................................ .........................
(ลงชื่อ).................................................... ผู้จัดการ
(....................................................)
เอกสารประกอบการยื่นกู้เงินพิเศษ
1. คาขอกู้เงินพิเศษ
2. สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ก้ ู และคู่สมรสของผู้ก้ ู ของผู้คา้ ประกัน และคู่สมรสผู้ คา้ ประกัน
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง อย่ างละ 1 ฉบับ
3. สาเนาทะเบียนบ้ านของ ผู้ก้ ู และ คู่สมรสผู้ก้ ู ของผู้คา้ ประกัน และ คู่สมรสของผู้คา้ ประกัน
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง อย่ างละ 1 ฉบับ
4. สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ก้ ู และ ผู้คา้ ประกัน (กรณีสมรส) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
อย่ างละ 1 ฉบับ
5. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ ามี) พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง อย่ างละ 1 ฉบับ
6. สลิปเงินเดือนของ ผู้ก้ ยู ้ อนหลัง 3 เดือน

