
  สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากัด

                          แบบการค านวณเงินกู้ O ฉุกเฉิน O สามัญบุคคลค  าประกัน O สามัญกู้หุ้น O สามัญกู้สวัสดิการ O พิเศษเคหะ/รถยนต์    (ให้ค ำนวณตำมประกำศเงินให้กู้ ณ ปัจุบัน)

ช่ือ......................................................................หมำยเลขสมำชิก .........................  เกิด .................................. อำยุ ..........ปี ........ เดือน เป็นสมำชิกสมทบ ........... ปี ..........เดือน

เป็นสมำชิกสำมัญ ......./......./....... รวม......ปี.....เดือน..... วัน ต ำแหน่ง  ............................ ระดับ Oปฏิบัติกำร Oช ำนำญกำร Oช ำนำญกำรพิเศษ Oเช่ียวชำญ Oอ่ืนๆ ...บรรจุ ...../...../.....  ณ วันท่ี ค ำนวณ .......ปี ...... เดือน

เงินเดือนปัจจุบัน บำท/เดือน บาท ยอดท่ีสามารถกู้ได้ บำท     ช าระครบ 4 เดือน กู้ใหม่ได้ประมาณ

เงินประจ ำต ำแหน่ง บำท/เดือน ฉุกเฉิน    บำท บาท หักหน้ีฉุกเฉิน บำท ฉุกเฉิน  บำท

     รวม บำท/เดือน สำมัญ     บำท บาท หนี สามัญ บำท สำมัญ  บำท

หักส ำรอง 5% บำท/เดือน พิเศษเคหะ บำท บาท หนี พิเศษ(รถยนต์) บำท พิเศษ บำท

หักหุ้น 5% บำท/เดือน พิเศษรถยนต์ บำท บาท หน้ี................ บำท บำท

หักกำรเงินต้นสังกัด(ประมำณ) บำท/เดือน รวมทั งหมด บาท บาท
เหลือ (หลังหักหน้ี)

บำท หลักประกัน
คน

บำท/เดือน บาท
หัก ซ้ือหุ้นเพ่ิม

บำท ใช้สมาชิก ค ้าประกัน

ฉุกเฉิน เงินต้น บำท/เดือน  ฉุกเฉิน  บำท/เดือน บาท
ช ำระ  สสธท.(ล้ำนท่ี1)

บำท หุ้นเงินกู้ทุกประเภท บำท.

ด/บ O 6.25% O 6.50% บำท/เดือน ท ำเพ่ิม กสทธ.(ล้ำนท่ี2) บำท สสธท.(ล้ำนท่ี 1) บำท.

สำมัญสมำชิกค้ ำ เงินต้น บำท/เดือน สามัญ บำท/เดือน
ช ำระ สส.ชสอ.

บำท กสทธ.(ล้ำนท่ี 2) บำท.

ด/บ O 6.25% O 6.50% บำท/เดือน สมาชิกค ้า ฉุกเฉิน บ. ฉุกเฉิน บ.
ช ำระ สสปท.

บำท สส.ชสอ. บำท.

สำมัญหุ้นค้ ำ    เงินต้น บำท/เดือน สำมัญ  บ. สำมัญ    บ.
ช ำระประกันชีวิต

บำท สสปท. บำท.

ด/บ O 6.25% บำท/เดือน สามัญหุ้นค ้า    บำท/เดือน พ. เคหะ บ. พ. เคหะ บ.
 รับจริงประมาณ

บำท ประกันชีวิต บำท.

สำมัญสวัสดิกำร เงินต้น บำท/เดือน นาง พ.รถยนต์ บ. พ.รถยนต์ บ.
 (ยังไม่หักดอกเบี ย)

สวัสดิกำรสมำชิกเสียชีวิต บำท.

 ด/บ  O 6.70% บำท/เดือน สำมัญสวัสดิกำร บำท/เดือน ............ บ. ..................... บ. รวมทั งหมด บำท

พิเศษ เคหะ   เงินต้น บำท/เดือน รวม บ. รวม บ.

 ด/บ O 5.50% บำท/เดือน  พิเศษ เคหะ   บำท/เดือน ฉุกเฉิน   บำท /เดือน

พิเศษ รถยนต์  เงินต้น บำท/เดือน ดอกเบี ย บำท /เดือน

 ด/บ O 5.75% O...% บำท/เดือน พิเศษ รถยนต์  บำท/เดือน สามัญ บำท /เดือน

..................    เงินต้น บำท/เดือน บำท บำท ดอกเบี ย บำท /เดือน

 ด/บ O...... %   O....% บำท/เดือน พิเศษ บำท /เดือน ลงช่ือ  ..................................................

ดอกเบี ย บำท /เดือน

        คงเหลือ บ/ด รวมทั งหมด บาท/เดือน รวม บำท /เดือน โทรศัพท์ท่ีติดต่อได้...................................

บ.ค.ง.ก1 ปรับปรุงครั งท่ี 4วันท่ี 8 เม.ย.2559

เกษียณ/ลาออก..../..../....O ได้รับบ้านาญ O ได้รับบ ำเหน็จ  ณ วันท่ีย่ืนค ำนวณกำรช ำระกำรกู้คร้ังน้ีถึงอำยุ .......... ปี = .........  งวด ช ำระแบบ O  คงต้น (ง/ต คงท่ี+ด/บ) O  คงยอด (ง/ต ไม่คงท่ี+ด/บ)

หน้ีคงเหลือปัจจุบัน(รวมกู้คร้ังน้ี) หุ้นท่ีมีปัจจุบัน

หักหุ้น20% เงินกู้ ฉ.

หักหุ้น20% เงินกู้ ส.

หลังเกษียณ/ลาออก 

ต้องช าระประมาณ....... งวด ..... ปี - เดือน

หักหุ้น10% เงินกู้พิเศษ

หักหุ้น.....% เงินกู้.....

คงเหลือหุ้นปัจจุบัน

 ประมาณการส่งช าระหนี  ง/ต+ด/บ    หุ้นท่ีต้องซื อเพ่ิม

รวมหุ้นกู้ทุกประเภท

อำยุครบ 60 ปี
       o รับบ ำนำญคิด 75 %

...............................................................

      o รับบ ำเหน็จคิด 0 %
ว/ด/ป ....................................

สมาชิกท่ีย่ืนค านวณ

สสธท. สส.ชสอ. และ สสปท.สหกรณ์จะหักเงิน 

     ไว้ล่วงหน้า1 ปีโดยเปิดบัญชีออมทรัพย์

เจ้าหน้าท่ีสินเช่ือผู้ให้ข้อมูล 

ประมาณการเงินเดือนสูงสุด      …...…...........................…..........………

ประมาณการหนี คงเหลือ

อำยุ 60 ปี ณ 30 ก.ย................ อำยุ 75 ปี ณ..../..../....


