หนังสื อกูท้ ี่……………./……………
วันที่………./……………/………...
บัญชีเงินกู.้ ............................................

รับที่………………………………..
วันที่………./……………/………...

คำขอและหนังสือกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
คำเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่กาหนดในแบบคาขอกูน้ ้ ี ดว้ ยลายมือของตนเอง
ที่…....…………./……………….
เขียนที่……..….……………………………………
วันที่…….……..เดือน……………………พ.ศ………….……………
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด
ข้าพเจ้า…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
สมาชิกเลขทะเบียนที่…..…............…...............…รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง………………………..…………………

สังกัด……………….…..……..…..................................…..………ได้รับเงินได้รายเดือน……………….…..……………......บาท
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นของสหกรณ์ จานวน…………....………บาท(……………………………...………)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ ……………………………………..…...……………………..……………….……………....….
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม………...…………หุน้ เป็ นเงิน…………………………………บาท
และข้าพเจ้าส่ งเงินสะสมรายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือนละ………………..........................…….บาท
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งเงินกูค้ ืน จานวน……........…งวด ภายในสิ้ นเดือน………….……..………
ถึงเดือน……………………......................…. ต้นเงิน………………........…........……...บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
4.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 3 เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
4.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 42 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนด
ส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
4.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับข้อ 32(2) จะแจ้งเป็ นหนังสื อ
ให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้ซ่ ึ งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าว
ข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชี พหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่
ทางการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอม ให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้ พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยส่ งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
…………………………...…………………......ผู้ขอกู้
………………………………………………....พยำน (สมำชิก)
(.........................................................................)
…………………………………………………พยำน (กรรมกำร/ผู้แทน/
(.........................................................................)

ผู้บังคับบัญชำ)
(โปรดพลิก)
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รำยกำรต่ อไปนี้ เจ้ ำหน้ ำทีข่ องสหกรณ์กรอกเอง
้ ……….................……………บาท
จานวนเงินกู…

จำกัดวงเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
เงินได้ รำยเดือน

ต้ นเงินกู้สำมัญ
ทัว่ ไป
คงเหลือ

ต้ นเงินกู้สำมัญ
สวัสดิกำร
คงเหลือ

ต้ นเงินกู้เพือ่ เหตุ
ฉุ กเฉิน
คงเหลือ

จำกัดวงเงินกู้

จำกัดวงเงินกู้
คงเหลือ

ข้อ 1. ผูข้ อกู้ เคย/ ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
ข้อ 2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ…………………………………………………………….....................................................................................………
ผูข้ อกูส้ ามารถกูไ้ ด้ในวงเงิน………….............................……..............................................................................................……….บาท
ข้อ 3. สมาชิกมีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อกูส้ ามัญทัว่ ไปที่………....….../……......….....….............................วันที่……………...ต้นเงินคงเหลือ……..............บาท
(2) หนังสื อกูส้ ามัญพิเศษที่....................../.......................................................... วันที่...................... ต้นเงินคงเหลือ…….............บาท
(3) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการฯ.................ที่.............../....................................... วันที่....................... ต้นเงินคงเหลือ…….............บาท
(4) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาที่............/........................................วันที่...................... ต้นเงินคงเหลือ…….............บาท
(5) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่............./.............................. วันที่...................... ต้นเงินคงเหลือ…….............บาท
(6) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อ สสธท./ สส.ชสอ. ที่................/..................... วันที่....................... ต้นเงินคงเหลือ…….............บาท
(7) หนังสื อกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่……....….....…../……...….................................วันที่....................... ต้นเงินคงเหลือ…….............บาท

เห็นควร อนุมตั ใิ ห้ ก้ ู
………………………………….เจ้าหน้าที่
วันที่………/…………./………..

อนุมตั ิ
………….………………………ผูจ้ ดั การ/ รองผูจ้ ดั การ
วันที่………../…………./………….
1

ข้าพเจ้าผูก้ ู้ มอบอานาจให้…………………….......………………………ตาแหน่ง……………..................………………..
สังกัด……………………………………………………… …................…….........…….. เป็ นผูร้ ับเงินกูต้ ามหนังสื อกูน้ ้ ีแทนข้าพเจ้า
………………………………….……พยาน(สมาชิก)
(..........................................................)
……………………………………… พยาน(สมาชิก)
(……………………………………..)

.……………....……………. ผูก้ ู้
………………………….…... ผูร้ ับมอบอานาจ

ข้าพเจ้า ………………………............……….......……………. ได้รับเงินกู้ จานวน …………………..............………… บาท
(……………………………............…..............................……….) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ………......./…….....……/……….......
…………………..........................……………ผูร้ ับเงิน
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)
…………………………..............………………. เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
…………./……………./……………….
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