คําขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เขียนที่............................................................ หนังสือกู้ที่............/...........
วันที่..........เดือน......................พ.ศ.................. วันที.่ ........./.........../..........
เรี ยน

คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด

ข้ าพเจ้ า.....................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................................................................
รับราชการ หรื อทํางานประจําในตําแหน่ง.......................................................สังกัด..............................โทรภายใน.................................มือถือ................................
ได้ รับเงินได้ รายเดือน..................................บาท เงินได้ รายเดือนคงเหลือสุทธิ............................. บาท เดือน.......................พ.ศ. .......................ขอเสนอคําขอกู้เงินเพื่อ
เหตุฉกุ เฉินดังต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินของสหกรณ์ ออมทรั พย์ โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จํานวน..............................บาท (..........................................)
เพี่อนําไปใช้ ...........................................................................................................
ข้ อ 2. สิทธิการกู้
2.1  เป็ นสมาชิกสหกรณ์อื่น...............................กู้ได้ 1 เท่า ของเงินได้ รายเดือน ผ่อนชําระ 8 งวด
2.2  เป็ นสมาชิกที่เดียวกู้ได้ 5 เท่าของเงินได้ รายเดือน ผ่อนชําระ 10 งวด
เงื่อนไข ข้ อ 2.1 วงเงินกู้สูงสุดไม่ เกิน 50,000 บาท และข้ อ 2.2 วงเงินกู้สูงสุดไม่ เกิน 100,000 บาท
ข้ อ 3. สภาพหนี ้
3.1  ไม่มีหนี ้ฉุกเฉินเดิม
3.2  มีหนี ้ฉุกเฉินคงเหลือ....................................บาท ผ่อนชําระมาแล้ ว.................งวด ต้ นเงินงวดละ...................................บาท
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ าตกลงชําระคืนต้ นเงินและดอกเบี ้ยแก่สหกรณ์ทกุ เดือน รวม ...............งวด เริ่ มชําระงวดแรกตังแต่
้ วนั สิ ้นเดือน..............................
พ.ศ....................ถึงเดือน..................................พ.ศ................ต้ นเงินงวดละ............................บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย และงวดสุดท้ ายภายในสิ ้นเดือน.....................
พ.ศ....................ต้ นเงินงวดละ.........................บาท พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ย หากข้ าพเจ้ าผิดนั ดชําระเดือนใดเดือนหนึ่ง ข้ าพเจ้ าจะต้ องชําระหนีต้ ามจํานวนที่ค้าง
ชําระให้ แก่ สหกรณ์ ทงั ้ จํานวนทันที และยินยอมให้ สหกรณ์ ถอนเงินค่ าหุ้น เงินฝาก เงินปั นผล หรื อเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ ามีอยู่หรื อมีสิทธิได้ รับจากสหกรณ์ นํามา
ชําระหนีต้ ามสัญญากู้เงินนีจ้ นครบถ้ วน
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ าตกลงชํ าระดอกเบี ้ยเงินกู้โดยคํานวณจากต้ นเงิ นกู้ที่ยังมิได้ ชําระคืนอัตราร้ อยละ.............ต่อปี อัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวอาจ
เปลี่ยนแปลงได้ ตามสภาวะการเงินของสหกรณ์ ฯ โดยจะประกาศเป็ นคราวๆ ไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเมื่อใด ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ คิด
ดอกเบี ้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนันได้
้ โดยไม่จําต้ องแจ้ ง หรื อทําหลักฐานใดให้ แก่ข้าพเจ้ าอีก หากกรณีที่ข้าพเจ้ าผิดนัดชําระหนี ้งวดใดงวดหนึ่งให้ ถือว่าหนี ้ทังหมดชํ
้
าระ
โดยพลัน สหกรณ์มีสิทธิบงั คับชําระหนี ้ได้ ทนั ที โดยผู้ก้ ยู ินยอมชําระหนี ้ตามสัญญาฉบับนี ้ทังหมดพร้
้
อมดอกเบี ้ยให้ แก่สหกรณ์ในทันที
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์ ผู้บงั คับบัญชา หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินได้ รายเดือน หักเงินได้ รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงินบําเหน็จบํานาญ
หรื อเงินได้ อื่นใดที่ทางราชการหรื อสหกรณ์พงึ จ่ายให้ ข้าพเจ้ าเพื่อชําระหนี ้ดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ ยกเลิกข้ อตกลงนีจ้ นกว่ าจะชําระหนีค้ รบถ้ วน
้ อบังคับ
ข้ อ 7. ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้เงิน และให้ ถือว่าข้ อบังคับและระเบียบดังกล่าวรวมทังข้
และระเบียบที่จะกําหนดขึ ้นใหม่หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้ หากข้ าพเจ้ าปฏิบตั ผิ ิดข้ อบังคับ หรื อระเบียบให้ ถือว่ าข้ าพเจ้ าผิดสัญญา และให้
สหกรณ์ มีสิทธิเรี ยกเงินกู้ดังกล่ าวคืนได้ ทนั ที
ข้ อ 8. หากข้ าพเจ้ าประสงค์จะขอลาออก หรื อย้ ายจากราชการ หรื องานประจํา ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์ ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที และจัดการ
ชําระหนีซ้ ึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อน ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่จดั การชําระหนี ้ให้ เสร็ จสิ ้นตามที่กล่าวข้ างต้ น เมื่อข้ าพเจ้ าได้ ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้ าง เงินสะสม บําเหน็จ
บํานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการ หรื อหน่วยงานเจ้ าสังกัด หรื อนายจ้ าง จะจ่ายเงินให้ แก่ข้าพเจ้ า ข้ าพเจ้ ายินยอมให้
เจ้ าหน้ าที่ ผู้จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชําระหนี ้พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยส่งชําระหนี ้ต่อสหกรณ์ให้ เสร็ จสิ ้นเสียก่อนได้
ข้ าพเจ้ า ได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสัญญานี ้แล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสําคัญ
......................................................................ผู้ขอกู้
(......................................................................)
......................................................................พยาน
(......................................................................)
......................................................................พยาน
(......................................................................)

........................................เจ้ าหน้ าที่ผ้ ตู รวจสอบ

(สําหรับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ )
จํานวนเงินกู้............................บาท

เงินได้ รายเดือน

หมายเหตุ

จํากัดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ต้ นเงินกู้สามัญ
ต้ นเงินกู้เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
คงเหลือ
คงเหลือ

จํากัดวงเงินกู้

จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

1. ผู้ขอกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
2. ข้ อชี ้แจงอื่นๆ ........................................................................................................
เห็นควร อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
……………………………………………รองผู้จดั การ สอ.รพ.
อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
……………………………………………ผู้จดั การ สอ.รพ.

ข้ าพเจ้ าผู้ก้ มู อบอํานาจให้ ..................................................................ตําแหน่ง...........................................
สังกัด..........................................................เป็ นผู้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้แทนข้ าพเจ้ า
.......................................ผู้ก้ ู
คําเตือน
.......................................ผู้รับมอบอํานาจ
ถ้ าท่านมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นรับเงินแทน
โปรดฝากบัตรประจําตัวของท่านไปกับผู้รับเงิน
แทนท่านด้ วยเพื่อแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่

........................................พยาน
(.......................................)

บัตรประจําตัว................................
เลขที่.............................................

........................................พยาน
(.......................................)

ข้ าพเจ้ า.......................................................................ได้ รับเงินกู้ จํานวน........................................บาท
(......................................................................) ไปเป็ นการถูกต้ องแล้ ว ณ วันที่..................../................../.................
หมายเหตุ ตามข้ อบังคับ สอ.รพ. พ.ศ.2553 ข้ อ 29 การจัดสรรกําไรสุทธิ(2)”เป็ นเงินเฉลี่ยคืน ให้ แก่ สมาชิกตาม
ส่ วนธุรกิจที่สมาชิกได้ ทาํ ไว้ กับสหกรณ์ ในระหว่ างปี เว้ นแต่ สมาชิกที่ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนีไ้ ม่ ว่าต้ นเงินหรื อ
ดอกเบีย้ ในปี ใด มิให้ รับเงินเฉลี่ยคืน สําหรับปี นัน้ ”
.......................................................ผู้รับเงิน
(.......................................................)
ต้ องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้ าเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้ องแล้ ว...................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน

