คำขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขระยอง จำกัด
เขียนที.่ ...............................................................
วันที.่ ...................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ข้าพเจ้า...................................................................................เลขทะเบียน...............................อายุ..........................ปี
เป็ น ข้าราชการ
ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่ง...................................................................สังกัด.........................................................เงินเดือน...........................บาท
ทีอ่ ยู่เลขที่ .........................หมู่ท.่ี .................ตาบล/แขวง.............................................อาเภอ/เขต...............................................
จังหวัด..........................................โทรศัพท์..............................................
1.ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน..........................................บาท (..............................................................................)
2.ข้าพเจ้าขอชาระหนี้เงินกูใ้ นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ...........................ต่อปี ของจานวนหนี้ทม่ี ีอยู่ ณ เวลานัน้
3.ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินกู ้
ณ ทีส่ านักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา.......................................เลขที.่ ............................................
(แนบสาเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย)
(ลงชื่อ)......................................................................ผูข้ อกู ้
(.....................................................................)
*ผูก้ ตู ้ อ้ งแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้องด้วย*
ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
ได้วเิ คราะห์คาขอกูถ้ ูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขต่างๆ
1.ผูข้ อกู้ เคย / ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้
หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
2.ข้อชี้แจงอื่นๆ
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
เห็นควร อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ..................................................ผูจ้ ดั การ
(...................................................)

ความเห็นของผู้มอี านาจพิจารณา
อนุมตั ิให้กจู้ านวน...............................................บาท
ไม่อนุมตั ิเพราะ..........................................................
...................................................................................
...................................................................................
ลงชื่อ....................................................เหรัญญิก
(.....................................................)
ลงชื่อ....................................................กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม
(....................................................)

รับที่……………./………………..
วันที…่ ……./………./……………

หนังสือกูท้ ่ี ฉ…………../…..…………..
วันที…่ ..……./……....…./……….………
บัญชีเงินกูท้ ่…ี ……..……………..………

หนังสือกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ น
เขียนที…่ ……………………………..…………………..
วันที…่ ……………………….………….…………………
ข้าพเจ้า……………………………….…..….……………เลขประจาตัวประชาชน………....…………….………เลขทะเบียน................………….
อยู่บา้ นเลขที.่ ...............หมูท่ .่ี ...................ตาบล..........................................อาเภอ.........................................จังหวัด...............................
รหัสไปรษณีย.์ ...................โทร. .................................................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.................................................
สังกัด…………………………………………………….…………………………………… ได้รบั เงินได้รายเดือน ……………………………..…..…….... บาท
ขอทาหนังสือกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกเฉินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ากูเ้ งินสหกรณ์ จานวน………………………....……...บาท (……………………………………………………………………………)
และได้รบั เงินจานวนดังกล่าวแล ้วโดยจะนาไปใช้เพือ่ .................................................…………………………………………………………………..
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์ รวม…………………………… หุน้ เป็ นเงิน ………………….………..…………. บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ …………………………... บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้
(1)หนังสือกู ้ …………………………ที…่ …….…./…………………...…. วันที…่ …………………..………….…………………
เพือ่ …………………………………….…………………….…….. ต้นเงินคงเหลือ………………………..………..… บาท
(2)หนังสือกู ้ ……………………….. ที…่ ………./……………………….. วันที…่ …………………………………………………
เพือ่ …………………………………………………………..…….. ต้นเงินคงเหลือ………….………..………………. บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ ืนเป็ นงวดรายเดือนรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ ..........................………………..………. บาท
(...................................................................................) พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ….………………ต่อปี รวม………….….…...งวด
ทัง้ นี้ตงั้ แต่งวดประจาเดือน………………………….…………………….เป็ นต้นไป
ข้อ 5. เมือ่ ข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล ้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
(5.1) ยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ขอ้ 4 เพือ่ ส่งต่อสหกรณ์
(5.2) ยอมให้ถอื ว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เงินกูท้ ข่ี อกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนด
ส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาทีต่ กลงไว้
(5.3) ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะแจ้งเป็ นหนังสือ
ให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้ซง่ึ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็จสิ้นตามทีก่ ล่าวข้างต้น
เมือ่ ข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข. เงินทุนเลี้ยงชีพหรือเงินอืน่ ใด ในหลักฐานทีท่ างราชการ
หรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่ง
ชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
…………………………………………….………….…………… ผูก้ ู ้
………………………………………..…………………………… พยาน
……………………………………..……………………………… พยาน
(โปรดพลิก)

-2ข้าพเจ้าผูก้ มู ้ อบอานาจให้……………………………………..….………………….. ตาแหน่ง…………………………….……………………….
สังกัด……………………………………………………………………………………………………….……เป็ นผูร้ บั เงินกูต้ ามหนังสือกูน้ ้ ีแทนข้าพเจ้า
………………………….……………………….. ผูก้ ู ้

คำเตือน
กรณีมอบอานาจให้ผูอ้ ่นื รับเงินแทนโปรดแนบ

……………….………………………………….. ผูร้ บั มอบอานาจ

สาเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสาเนา เพือ่

……………………………….………………….. พยาน

แสดงต่อเจ้าหน้าที่

.………………………………………….……….. พยาน

ข้าพเจ้า………………………………….………………………………………….. ได้รบั เงินกู ้ จานวน …………………..………..….. บาท
(…………………………………….………………….…………) ตามหนังสือกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ …………/……….…/……………
………………………………………….………………………. ผูร้ บั เงิน
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว
……………………………….………………………….. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
…………/…………../…………..

