เอกสารที่ตองยื่นพรอมคําขอกูสามัญ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สลิปเงินเดือนปจจุบัน หรือเดือนลาสุด
หนังสือรับรองคาตอบแทน หรือโอทียอนหลัง 3 เดือน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ผูก)ู
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (คนค้ําประกัน)
ลงหมายเลขโทรศัพทมอื ถือดวย “ดินสอ” ในสําเนาบัตรผูก แู ละคนค้ําประกัน
เอกสารเพิ่มเติมของผูกูและคนค้ําประกัน
6.1 กรณีใชสําเนาบัตรขาราชการ ใหแบบสําเนาทะเบียบบานเพิ่มเติม
6.2 กรณีมีคูสมรส ใหแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
หรือสําเนาบัตรขาราชการของคูส มรส และทะเบียนสมรส
6.3 กรณีมีการหยา ใหแนบสําเนาทะเบียนหยาเพิ่มเติม
6.4 กรณีคูสมรสถึงแกกรรม ใหแนบสําเนาใบมรณะบัตร
6.5 กรณีเปลี่ยนคํานําหนา, ชื่อ, นามสกุล ใหแนบสําเนาหลักฐาน
การเปลี่ยนคํานําหนา, ชื่อ, และนามสกุล มาเพิ่มเติม
7. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารอื่น ที่ตองการใหโอนเงินกูเ ขาบัญชี
8. สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากที่ไดรับเงินเดือนจากตนสังกัด ยอนหลัง 3 เดือน

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ

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

สําหรับสมาชิกที่โอนยายไปหนวยงานอื่น หรือหนวยงานทองถิ่น (อบต. หรือเทศบาล) ที่ไมสงั กัดกระทรวง
สาธารณสุข มีความประสงคจะยื่นกูเงินสามัญ จากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ตองใช
เอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
1. สลิปเงินเดือน / ใบรับรองเงินเดือน
2. ใบรับรองจากสหกรณออมทรัพยพนักงานเทศบาล, สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น, และสหกรณออมทรัพยขาราชการทองถิ่น หรือสหกรณที่เกี่ยวของกับหนวยงานที่ตนสังกัด
ของทานสมาชิก ออกหนังสือรับรองวาไมไดเปนสมาชิกของสหกรณดังกลาว
3. หนังสือรับรองจากสถาบันการเงินอื่นนอกจากสหกรณ ไดแก ธ.กรุงไทย, ธ.ออมสิน, ธกส. และ ธอส.
วามีหนี้สินผูกพันธกบั ทางธนาคารหรือไม

หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลและตรวจภาระหนี้กับสหกรณออมทรัพย
(เอกสารแนบคําขอกูเงินสามัญกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด)
ที่ .................................................................................
วันที่ .....................................................
เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพย .............................................................................
ขาพเจา ...........................................................................................ตําแหนง ...............................................................
สังกัด ............................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ..............................................................
อายุ .................. ป โทรศัพท ................................................................... มีความประสงคขอกูเงินสามัญหรือสินเชื่อกับสหกรณ
ออมทรัพ ยสาธารณสุข สกลนคร จํากัด ในการนี้ ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ออมทรัพ ยตรวจสอบและ / หรือเปดเผยข อมู ล
ข าพเจ าทั้ ง ที่ เ ป น ข อมู ล ส วนตั วและ / หรื อข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ นเชื่ อที่ ข า พเจ า มี อยู กั บ สหกรณ ฯ ให กับ สหกรณ ออมทรั พ ย
สาธารณสุขสกลนคร จํากัด ซึ่งการตรวจสอบและ / หรือเปดเผยขอมูลดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อการใหสินเชื่อเทานั้น โดย
ขาพเจาจะไมเพิกถอนความยินยอมที่ใหไวแตอยางใด
ลงชื่อ ......................................................... ผูใหความยินยอม
(…………………………………………………….)
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
(…………………………………………………….)

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

หมายเหตุ : ผูใหความยินยอมตองติดตอสหกรณออมทรัพยดวยตนเอง โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
สหกรณออมทรัพย....................................................................................... จํากัด ไดตรวจสอบขอมูลการเปนสมาชิก
และภาระหนี้สินของ ................................................................................................. เรียบรอยแลว ขอเรียนวา
ไมเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย
เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพย เลขที่สมาชิก ..........................
ไมมีภาระหนี้สิน
มีภาระหนี้สิน ขอมูล ณ วันที่ .......................................... รวมยอดหนี้คงเหลือ .............................. บาท
เงินงวดที่ตองผอนชําระรวมตอเดือน ......................................บาท จํานวนงวดชําระ .................. งวด
ลงชื่อ .............................................................
(…………………………………………………….)
ผูจัดการสหกรณออมทรัพย.................................................................. จํากัด
วันที่ ................/.................../......................
-ประทับตราสหกรณออมทรัพยเบอรโทร ......................................................

หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลและตรวจภาระหนี้กับธนาคาร
(เอกสารแนบคําขอกูเงินสามัญกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด)
ที่ .................................................................................
วันที่ .....................................................
เรียน ผูจัดการธนาคาร .............................................................................
ขาพเจา ...........................................................................................ตําแหนง ...............................................................
สังกัด ............................................................................... เลขบัตรประจําตัวประชาชน ..............................................................
อายุ .................. ป โทรศัพท ................................................................... มีความประสงคขอกูเงินสามัญหรือสินเชื่อกับสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด ในการนี้ขาพเจายินยอมใหธนาคาตรวจสอบและ / หรือเปดเผยขอมูลขาพเจาทั้งที่เปน
ข อ มู ล ส ว นตั ว และ / หรื อ ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ สิ นเชื่ อ ที่ ข า พเจ า มี อ ยู กั บ ทางธนาคาร ให กั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข
สกลนคร จํ ากัด ซึ่งการตรวจสอบและ / หรือเป ดเผยข อมูล ดังกลาวจะตองเป นไปเพื่ อการใหสินเชื่ อเท านั้ น โดยขาพเจ า
จะไมเพิกถอนความยินยอมที่ใหไวแตอยางใด
ลงชื่อ ......................................................... ผูใหความยินยอม
(…………………………………………………….)
ลงชื่อ ......................................................... พยาน
(…………………………………………………….)

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

หมายเหตุ : ผูใหความยินยอมตองติดตอสหกรณออมทรัพยดวยตนเอง โดยแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

เรียน ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
ธนาคาร.................................................................................................................. ไดตรวจสอบขอมูลภาระหนี้สิน
ของ ................................................................................................. เรียบรอยแลว ขอเรียนวา
ไมมีภาระหนี้สิน
มีภาระหนี้สิน ขอมูล ณ วันที่ .......................................... รวมยอดหนี้คงเหลือ ................................. บาท
เงินงวดที่ตองผอนชําระรวมตอเดือน .........................................บาท จํานวนงวดชําระ .................... งวด

ลงชื่อ .............................................................
(…………………………………………………….)
ผูจัดการธนาคาร.................................................................
วันที่ ............./ ................./...............
-ประทับตราธนาคารเบอรโทร ......................................................

