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ที่  สอ.กวก.           /2559      

       สิงหาคม 2559 

เรื่อง   การส ารวจข้อมูลสมาชิกที่ประสงคเ์ข้าร่วมโครงการคลินิกสหกรณ ์

เรียน   ผอ.กอง/สถาบัน/ศสท./สวพ1-8/กตน./กพร./ผอ.ศวร./ศวส./ศวย./ศวพ.จังหวัด/กรมหม่อนไหม/กรมการข้าว 

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสอบถามการเข้าร่วม “โครงการคลินิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวชิาการเกษตร จ ากดั” 1 ชุด (3 หน้า) 

 ตามที่คณะกรรมการด าเนินการชุดที่ 41 เห็นชอบการจัดท า “โครงการคลินิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการ
เกษตร จ ากัด” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบความเดือนร้อนด้านการเงิน รวมทั้งให้ค าปรึกษาและแนะน า
สมาชิกที่ต้องการบริหารเงินให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

 ดังนั้น เพื่อเป็นการก าหนดมาตรการ และรูปแบบความช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีความเดือดร้อนอย่างเหมาะสม จึงขอ
ความอนุเคราะห์ท่านโปรดแจกจ่ายแบบสอบถามการเข้าร่วมโครงการคลินิกสหกรณ์ฯ ให้แก่สมาชิกในหน่วยงานทุกคนที่สนใจและ
มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ โดยตอบแบบสอบถามกลับมายังสหกรณ์ฯ ภายในวันท่ี 30 กันยายน 2559 (แบบธุรกิจตอบรับไม่
เสียค่าใช้จ่าย) หากพ้นก าหนดจะถือว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดให้ความอนุเคราะห์ด้วย จักขอบคุณยิ่ง  

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 (นายสมชาย  ชาญณรงค์กุล) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด 
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แบบสอบถามการเข้าร่วม “โครงการคลินิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จ ากัด” 

 

ข้อมูลสมาชิกเข้าร่วมโครงการคลินิก (โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถว้น) 
 

1. ข้อมูลส่วนตัว 
ช่ือ......................................................... นามสกุล......................................................... เลขทะเบียนสมาชิก............................... 
อายุ .................. ปี สังกัดหน่วยงาน ..............................................................................อยู่บ้านเลขท่ี......................................... 
ถนน...................................... ต าบล/แขวง........................................................อ าเภอ/เขต......................................................... 
จังหวัด.................................................โทรศัพท์........................................................................................................................... 
2. ข้อมูลคู่สมรส (สามี/ภรรยา) 
ช่ือ.................................................................................... นามสกลุ............................................................................................ 
จ านวนบุตรทั้งหมด..................................คน ก าลังศึกษาอยู่....................................คน ท างานแล้ว........................................คน 
จ านวนผู้ที่อยู่ในอุปการะเลี้ยงดู (ไม่รวมบุตร) ..............................................คน 
3. ข้อมูลด้านการเงิน 
 3.1 รายได ้
   เงินได้รายเดือนของสมาชิก...............................................................บาท/เดือน 
   รายได้อื่นๆ.........................................................................................บาท/เดือน 
   รวมเงินได้รายเดือน............................................................................บาท/เดือน 
 3.2 ค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 

(1) ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ............................................บาท/เดือน 
(2) ค่าใช้จ่ายคู่สมรส(สาม/ีภรรยา) ............................................บาท/เดือน 
(3) ค่าใช้จ่ายส าหรับบุตร ............................................บาท/เดือน 
(4) ค่าใช้จ่ายส าหรับผู้อยู่ในการอุปการะเลี้ยงดู(ไม่รวมบตุร)  ............................................บาท/เดือน 
(5) ผ่อนช าระที่อยู่อาศัย 

ช่ือแหล่งเงินกู้ .........................................................จ านวน ............................................บาท/เดือน 
(6) ผ่อนช าระรถยนต์/จักรยานยนต ์

ช่ือแหล่งเงินกู้ .........................................................จ านวน ............................................บาท/เดือน 
(7) ค่าสาธารณูปโภค ............................................บาท/เดือน 
(8) ช าระหนี้สหกรณ ์ ............................................บาท/เดือน 
(9) ช าระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้ค้ าประกัน ............................................บาท/เดือน 
(10) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ............................................บาท/เดือน 

   รวมค่าใช้จ่าย.......................................................บาท/เดือน 
 3.3 หนี้บัตรเครดติ จ านวน....................บัตร (ระบุช่ือธนาคาร/สถาบันการเงิน, จ านวนเงินกู้, จ านวนเงินช าระ/งวด และ
ต้องแนบใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิตทุกใบด้วย) 

   (1) ........................................จ านวนเงิน................................บาท ช าระงวดละ..............................บาท 
   (2) ........................................จ านวนเงิน................................บาท ช าระงวดละ..............................บาท 
   (3) ........................................จ านวนเงิน................................บาท ช าระงวดละ..............................บาท 
   (4) ........................................จ านวนเงิน................................บาท ช าระงวดละ..............................บาท 
   (5) .......................................จ านวนเงิน.................................บาท ช าระงวดละ..............................บาท 

โปรดตอบกลับภายในวันที่ 
30 กันยายน 2559 หาก
พ้นก าหนดจะถือว่าท่านไม่
ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 



 3.4 แหล่งหนี้ภายนอก/หนี้นอกระบบ   
  (1) ...........................................................................จ านวนเงิน..............................................................บาท 
  (2) ...........................................................................จ านวนเงิน..............................................................บาท 
  (3) ...........................................................................จ านวนเงิน..............................................................บาท 
  เหตุผลความจ าเป็นในการกูเ้งินภายนอก 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
 3.5 ภาระค้ าประกันอ่ืนๆ (ท่ีมิใช่การค้ าประกันเงินกู้สหกรณ์) ระบุประเภทการค้ าประกัน 
  1. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 
  2. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 
  3. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 
  4. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 

4. เหตุผลที่ต้องเข้าคลินิก 
 รายได้คงเหลือไมเ่พียงพอต่อการด ารงชีพ 
 กู้ต่อเนื่อง (กู้ทุก 4 เดือน / ทุกเดือน) 
 ต้องรับช าระหนี้แทนสมาชิกผู้กู้ในฐานะผู้ค้ าประกัน 
 อื่น ๆ ............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
5. ท่านมีความประสงค์ให้สหกรณ์ช่วยเหลือในเร่ืองใด อย่างไร  
 การแก้ไขปัญหา และจัดการภาระหนี้สินจ านวนมาก (ระบุสาเหตุ) 
  การกู้วนอย่างต่อเนื่อง 
  การกู้เงินทุกประเภทอย่างเตม็สิทธิ์ 
  การรับภาระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผูค้้ าประกัน 
  ถูกฟ้องด าเนินคด ี
  มีหนี้สินนอกระบบจ านวนมาก 
  อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................................................................................................... 
 การมีรายได้คงเหลือไม่เพยีงพอต่อการด ารงชีพ (ระบสุาเหตุ/ความช่วยเหลือ) 
  เงินเดือนคงเหลือต่ ากว่า 12% 
  ต้องการอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพ่ิมรายได ้
  อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................................................................................................... 
 ต้องการที่ปรึกษาให้ค าแนะน าการบริหารจดัการด้านการเงิน 
 อื่นๆ โปรดระบุ ............................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
6. เอกสารประกอบการพิจารณา 
 สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน  สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่อเดือน 
 ส าเนาใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต  อื่นๆ............................................................................. 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความทั้งหมดเป็นความจริงทุกประการ 

 
 ลงช่ือ.............................................................ผู้ขอเข้าร่วมโครงการสหกรณ ์
   (.............................................................) 



เฉพาะเจ้าหน้าที่ 
 (1) การเป็นสมาชิก 
     ปีท่ีสมัคร พ.ศ. ..........................รวมอายุสมาชิก..................ปี เงินเรยีกเก็บรายเดือน ................................. บาท/เดือน 
     ส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน จ านวน....................................บาท/เดือน หุน้สะสม .................................................บาท 

 (2) ข้อมูลการฝากเงิน         
 เงินฝากประจ า  ฝากรายเดือนๆ ละ ............................บาท       ฝากเป็นคราวๆ .......................................บาท 

 เงินฝากออมทรัพย์  ฝากรายเดือนๆ ละ ............................บาท       ฝากเป็นคราวๆ .......................................บาท 
 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ฝากรายเดือนๆ ละ ............................บาท       ฝากเป็นคราวๆ .......................................บาท 

     (3) ข้อมูลการกู้เงิน 
 เงินกู้ฉุกเฉิน ยอดคงเหลือ จ านวน....................................บาท งวดช าระ........................บาท/เดือน 
 เงินกู้สามัญ ยอดคงเหลือ จ านวน....................................บาท งวดช าระ........................บาท/เดือน 
 เงินกู้พิเศษ ยอดคงเหลือ จ านวน....................................บาท งวดช าระ........................บาท/เดือน 
 เงินกู้อื่นๆ  ยอดคงเหลือ จ านวน....................................บาท งวดช าระ........................บาท/เดือน  

 (4) ระยะเวลาที่กู้เงิน 
 กู้ทุกเดือน กู้ทุก   4 เดือน  กู้เกินกว่า 12 เดือน 
 กู้ทุก 6 เดือน กู้ทุก 12 เดือน   อื่นๆ ................................................  
 

 (5) ภาระค้ าประกันเงินกูข้องสมาชิกอ่ืนๆ  
 1. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 
 2. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 
 3. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 
 4. .........................................................................จ านวนเงินค้ าประกัน..................................................บาท 
        รวม ..................................................บาท 
               

ความเห็นของกรรมการผู้คัดกรอง 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................................................................................. 
 
 
   ............................................................ 
    (.............................................................) 

   กรรมการผู้คัดกรอง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
พบั 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณอ์อมทรพัยก์รมวิชาการเกษตร จ ากดั 
50  ถนนพหลโยธนิ  แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร 
10900 

บริการธุรกิจตอบรับ

รับ 

ใบอนญุาตเลขท่ี ปน(น)/ 3845  ปณศ.จตจุกัร 
ถ้าฝากสง่ในประเทศไม่ต้องผนกึตราไปรษณียากร ลับ (โครงการคลินิกสหกรณ์) 

(ปิดผนึก) 

 


