รับที่.............................../.................
หนังสื อกูท้ ี่................./.....................
วันที่..................................................

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที่............................../............................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ..............

หนังสื อกู้เงินสำหรับเงินกู้พเิ ศษเพื่อซื้อสิ นค้ ำ
เขียนที่ .................................................................
วันที่...............เดือน.....................................พ.ศ.....................
ข้าพเจ้า.................................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุ โลก จากัด
เลขทะเบียนที่.....................อายุ...............ปี เลขประจาตัวประชาชน.............................................เป็ น
ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา
อื่นๆ ........................................สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หม้าย
หย่า
ตาแหน่ง.......................................................สังกัด......................................ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่................ หมู่ที่..............
ตาบล...........................................อาเภอ........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................
โทรศัพท์.................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.......................บาท พร้อมนี้ได้แนบสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุ ด
ประกอบการกูด้ ว้ ยแล้ว
ขอทาหนังสื อกูเ้ งินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุ โลก จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อกูเ้ งินนี้
จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ ตามโครงการเงินกูพ้ ิเศษเพื่อซื้ อสิ นค้า ชื่อรายการสิ นค้า...................................
...........................................................................จานวน...................เครื่ อง จานวนเงิน.................................................บาท
(.................................................................................................................................................)
ข้อ 2 เมื่อได้รับสิ นค้าจากคู่สญ
ั ญาร่ วมโครงการของสหกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกูต้ ามจานวน
วงเงินกูแ้ ละขอชาระคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน เดือนละ....................บาท (.........................................................................)
รวม..............เดือน โดยสหกรณ์คิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 5.5 ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน.......................พ.ศ
............เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้ามีเงินเงินเดือน/ค่าจ้างคงเหลือให้พอหักชาระเงินกูแ้ ต่ละงวด ข้าพเจ้าขอรับรอง
ข้อมูล และรายละเอียดที่ระบุขา้ งต้นเป็ นความจริ งและถูกต้องทุกประการ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับ บัญชาหรื อเจ้าหน้าที่
ผูจ้ ่ายเงินเดือน/ค่าจ้างของข้าพเจ้า หักเงินตามจานวนงวด ชาระหนี้ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่
ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินนี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 4 ถ้าข้าพเจ้าจะลาออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อสหกรณ์ทราบ และ
จัดการชาระหนี้สินที่ขา้ พเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อน หากข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้สินให้เสร็ จสิ้ น ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน บาเหน็จ บานาญ เงินสะสม หรื อเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์
ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ลงชื่อ.................................................ผูก้ ู้

ข้อ 5 ในการกูเ้ งินครั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นาเงินค่าหุน้ เงินปั นผล หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าได้รับ
ไปหักกลบลบหนี้ที่ขา้ พเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ได้
ข้อ 6 ข้าพเจ้าขอใช้ผคู ้ ้ าประกันเงินกู้ คือ.............................................................................เลขทะเบียนที่..................
อายุ..............ปี เลขประจาประชาชน............................................ตาแหน่ง..........................................................................
สังกัด...................................................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูก้ ู้ ลงชื่อ...............................................................ผูค้ ้ าประกัน
(.........................................................................)
(..................................................................)
ลงชื่อ............................................................................พยาน ลงชื่อ................................................................พยาน
(..........................................................................)
(................................................................)
ข้าพเจ้า..................................................................................ได้รับสิ นค้าตามรายการข้างต้น เรี ยบร้ อยแล้ว
เมื่อวันที่................................................................

ลงชื่อ.....................................................................ผูก้ ู้ ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าที่
(.....................................................................)
(..............................................................)

................................................ เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
(...................................................)

อนุมตั ิ
................................................
(..........................................................................)

(เอกสำรแนบคำขอกู้สินเชื่ อกับสหกรณ์ ฯ)
เอกสำรแนบ 4

หนังสื อยินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลและตรวจสอบภำระหนีก้ บั ธนำคำรออมสิ น
ทาที่ .....................................................
วันที่ .................................................
เรี ยน ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ นสาขา ท่ามะปราง
ข้าพเจ้า............................................................... ตาแหน่ง ................................. สังกัด .................................
เลขบัตรประจาตัวประชาชน........................................................... อายุ .............. ปี โทรศัพท์ ...................................
มีความประสงค์ขอกูส้ ิ นเชื่ อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุ โลก จากัด ในการนี้ขา้ พเจ้ายินยอมให้ธนาคาร
ออมสิ นตรวจสอบและ / หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัวและ / หรื อข้อมูลเกี่ยวกับสิ นเชื่ อที่
ข้าพเจ้ามีอยูก่ บั ธนาคารออมสิ นให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขพิษณุ โลก จากัด ซึ่ งการตรวจสอบและ / หรื อ
เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็ นไปเพื่อการให้สินเชื่อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้แต่
อย่างใด
ลงชื่อ .................................. ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.........................................)
ลงชื่อ ...................................... พยาน
(............................................)

ลงชื่อ ...................................... พยาน
(............................................)

หมำยเหตุ ผูใ้ ห้ความยินยอมต้องติดต่อธนาคารออมสิ นด้วยตนเอง โดยแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ชุด

เรี ยน

ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิษณุโลก จากัด
ธนาคารออมสิ นสาขา/ สานัก ท่ามะปราง ได้ตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้ของ...........................................................
................................................................................................................................................................................................
ขอเรี ยนว่า
( ) ไม่มีภาระหนี้
( ) มีภาระหนี้ ข้อมูล ณ วันที่ ....................................... รวมยอดหนี้คงเหลือ ...................................... บาท
เงินงวดที่ตอ้ งผ่อนชาระรวมต่อเดือน ...................................... บาท

ลงชื่อ .................................. ผูใ้ ห้ความยินยอม
(.........................................)
ผูจ้ ดั การธนาคารออมสิ นสาขา/ สานัก........................................

เอกสำรประกอบกำรกู้พเิ ศษ - เพื่อซื้อสิ นค้ ำ
1. แนบเอกสารคาขอกู้ ทั้งผูข้ อกู้ และผูค้ ้ าประกัน ดังนี้
- สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาบัตรลูกจ้างประจา ผูก้ ,ู้ ผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาบัตรประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาบัตรลูกจ้างประจา คู่สมรส
- สาเนาทะเบียนบ้าน กรณี ใช้สาเนาบัตรข้าราชการ
- ทะเบียนสมรส (กรณี สมรส แต่ในบัตรนามสกุลไม่ตรงกับสามี)
- ทะเบียนหย่า (กรณี หย่า)
- ใบมรณบัตร (กรณี หม้าย)
- ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (กรณี เปลี่ยนชื่อ – สกุล)
2. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุ ด/ ให้การเงินเซ็นชื่อกากับ
3. หนังสื อยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนี้กบั ธนาคารออมสิ น
พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ
4. ใบสั่งซื้ อสิ นค้า
จานวน 1 ฉบับ
5. จานวนงวดการชาระ 48 งวด

