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

หนังสื อกูท้ ี่..................../...................
วันที่............../..................../..............
บัญชีเงินกูท้ ี่.......................................

คําขอกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM)
เขียนที่..........................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.............................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เลขทะเบียน......................เลขที่บตั รประชาชน.............................................................. เป็ น ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
พนักงานของรัฐ ลูกจ้างนักเรี ยนทุน ลูกจ้างชัว่ คราว เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อื่นๆ ระบุ..................................
ตําแหน่ง............................................................สังกัด...............................................เงินเดือน............................................บาท
อยูบ่ า้ นเลขที่.........หมู่ที่..........ซอย................ถนน.....................ตําบล.......................................อําเภอ...................................
จังหวัด...................................................รหัสไปรษณี ย.์ ...................................เบอร์โทรศัพท์..................................................
1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินภายในวงเงินจํานวน ....................... บาท (.....................................................................)
โดยจะนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เพื่อ............................................................................................
2. ข้าพเจ้าขอเบิกเงินกูโ้ ดยวิธีขอเบิกเงินกูผ้ า่ นช่องทางอีเล็คทรอนิกส์ของธนาคารกรุ งไทย (ฉุกเฉินเอทีเอ็ม)
3. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติต่างๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด ทุกประการ
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้ น
เห็นควรอนุมตั ิ
เห็นควรไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ..............................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ง.........................................................

ลงชื่อ...................................................................................ผูข้ อกู้
(................................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................พยาน
(................................................................................)
ลงชื่อ...................................................................................พยาน
(................................................................................)

ความเห็นเจ้ าหน้ าที่
บันทึกข้ อมูล

ความเห็นเจ้ าหน้ าทีส่ ิ นเชื่อ

ความเห็นของผู้มอี าํ นาจ

1. วงเงินกูจ้ าํ นวน...............................บาท 1.ผูข้ อกูม้ ีเงินเดือนพอหักชําระหนี้หรื อไม่ 1.อนุมตั ิวงเงินกู้ จํานวน......................บาท

2. มีหนี้เงินกูฉ้ ุกเฉิ น เดิม.....................บาท

พอ
ไม่พอ
2. เห็นควรอนุมตั ิวงเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
จํานวน.......................................บาท

ลงชื่อ................................ผูบ้ นั ทึกข้อมูล ลงชื่อ..............................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(
)
(
)

2.ไม่อนุมตั ิ เพราะ......................................
ลงชื่อ......................................ผูจ้ ดั การ
(
)
ลงชื่อ........................................เหรัญญิก
(

)

หนังสื อเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
ที่ ................../...........................
เขียนที่..........................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เลขทะเบียน........................ตําแหน่ง...............................................................สังกัด...............................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ได้ทาํ หนังสื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นกระแสรายวันไว้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพื่อเป็ นหลักฐานดังนี้
1. ผูก้ ไู้ ด้กเู้ งินจากผูใ้ ห้กู้ ภายในวงเงินกู้ จํานวน............................บาท (.................................................................)
2. ผูก้ จู้ ะชําระหนี้เงินกูต้ ามข้อ 1. ให้แก่ผใู ้ ห้กทู้ ุกสิ้ นเดือน จนกว่าจะชําระหนี้เสร็ จสิ้ น เป็ นงวดรายเดือน
งวดละ..........................บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ .................ต่อปี รวมระยะเวลา....................งวด
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นให้ผใู ้ ห้กจู้ ะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ล้ว ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้ผกู ้ เู้ ปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ผใู ้ ห้กไู้ ม่ตอ้ งแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
3. ผูก้ อู้ าจเบิกเงินตามหนังสื อเงินกูเ้ พื่อฉุกเฉินกระแสรายวันตามจํานวนที่ตอ้ งการเมื่อใดก็ได้ แต่กรู้ วมกันแล้วต้อง
ไม่เกินตามข้อ 1. และการเบิกเงินกูด้ งั กล่าวให้ถือเป็ นการได้รับเงินกูแ้ ล้วตามสัญญาไม่วา่ ผูก้ เู้ บิกเงินกูด้ ว้ ยตนเองหรื อบุคคลอื่น ใช้
สิ ทธิเบิกเงินผ่านช่องทางอิเลคทรอนิกส์ของธนาคารกรุ งไทย จํากัด บัญชีเลขที่...................................................... ด้วยรหัสของผูก้ ู้
ถือเป็ นเงินกูท้ ี่ผกู ้ ไู้ ด้ไปแล้วทั้งสิ้ น
วิธีเบิกเงินกูผ้ า่ นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกต้องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และชําระ
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกูต้ ามที่ธนาคารกําหนดด้วย
4. หนังสื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันมีอายุหนึ่งปี นับตั้งแต่วนั ที่ทาํ หนังสื อกูน้ ้ ี เมื่อครบกําหนดเวลาดังกล่าว
หากผูก้ มู้ ิได้บอกเลิกให้ถือว่าหนังสื อเงินกูเ้ พือ่ เหตุฉุกเฉิ นกระแสรายวันนั้นมีการต่ออายุออกไปอีกหนึ่งปี ทั้งนี้เมื่อครบกําหนดเวลาที่
ได้ตกลงให้ต่ออายุหนังสื อเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินออกไปไม่วา่ ครั้งใดคราวใดให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกันเรื่ อยไป
ในกรณี มีเหตุอนั สมควรผูใ้ ห้กอู้ าจบอกเลิกหนังสื อกูเ้ งินเพือ่ เหตุฉุกฉิ นกระแสรายวันก็ได้ และผูก้ ตู้ กลงจะส่ งคืน
ต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในทันทีโดยมิตอ้ งคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว้
5. ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนหรื อเงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จรายเดือน หรื อเงินอื่นใดที่ทาง
ราชการหรื อนายจ้างพึงจะจ่ายให้ผกู ้ ู้ หักเงินดังกล่าวชําระหนี้เป็ นงวดรายเดือน ทุกวันสิ้ นเดือนแก่ผใู ้ ห้กู้
6. หากผูก้ ขู้ าดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ ถ้าผูก้ ไู้ ม่มาจัดการชําระคืนเงินกูพ้ ร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที
ผูก้ ยู้ นิ ยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือน หรื อเงินบํานาญ หรื อบําเหน็จรายเดือน หรื อเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ หรื อ
เงินสํารองเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นที่ทางราชการหรื อนายจ้างพึงจะจ่ายให้ผกู ้ ู้ หักเงินดังกล่าวชําระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยให้แก่ผใู ้ ห้กู้
ให้เสร็ จสิ้ นก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อเงินกูน้ ้ ีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี
ที่ระบุไว้ขา้ งต้น
ลงชื่อ.......................................................................... ผูก้ ู้
(....................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................พยาน
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(.........................................................................)
(.......................................................................)

หนังสื อให้ คาํ ยินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าแรง หรือบํานาญ หรือเงินอืน่ ใด
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ .......................................................................
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า................................................................................................................................
เลขทะเบียนที่............................................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ปัจจุบนั ดํารงตําแหน่ง...................................................................................................................................................
รับเงินเดือนค่าจ้าง เงินบํานาญ ในสังกัด (1)...........................................................................................................
จึงทําหนังสื อให้คาํ ยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ (1)................................................................................................................................ หรื อผูท้ ี่
ได้รับมอบหมายหักเงินเดือนค่าจ้าง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้า มีสิทธิได้รับ
จาก (1)....................................................................................................... เพื่อชําระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย เงินฝาก ค่าหุน้
ประจําเดือน หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวน
ที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป
2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสื อให้คาํ ยินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด อุดรธานี จํากัด
จะให้ความยินยอม
3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เก็บหนังสื อให้คาํ ยินยอมฉบับนี้ไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ..................................................................สมาชิก
(..............................................................)
(ลงชื่อ) ..................................................................พยาน
(..............................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่ ....................
(ลงชื่อ) ..................................................................พยาน
(..............................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...................
หมายเหตุ 1. ใน (1) ให้ลงชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้แก่ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาลอุดรธานี,
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี, ศูนย์มะเร็ งอุดรธานี, วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอุดรธานี,
โรงพยาบาล................................................... , องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น, เทศบาลตําบล
2. พยานต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ

รายละเอียดการกู้และส่ งชําระ เงินกู้ฉุกเฉิน/ฉุกเฉินกระแสรายวัน
ประเภทเงินกู้
1. เพื่อเหตุฉุกเฉินปกติ

2. เพื่อเหตุฉุกเฉิ นกระแสรายวัน
(ผ่านระบบ ATM)

อายุสมาชิก
(เดือน)
6

6

วงเงินกู้สูงสุ ด (บาท)
กลุ่ม1 (ข้าราชการ)
80,000.00
กลุ่ม 2-3 (ลูกจ้างชัว่ คราว)
10,000.00
กลุ่ม1 (ข้าราชการ)
80,000.00
กลุ่ม 2-3 (ลูกจ้างชัว่ คราว)
10,000.00
หมายเหตุ:

ส่ งชําระ (งวด)

อัตราดอกเบีย้
(ร้ อยละ)

การคํา้ ประกัน
เงินกู้

เงินเดือนคงเหลือ
(ร้ อยละ)

สิ ทธิ์ Re กู้ใหม่ ได้ เมื่อ
(ชําระแล้ว.....งวด)

-

เงินเดือนพอหักได้

6 งวด

-

เงินเดือนพอหักได้

1 งวด

6.25 ต่อปี
12 งวด

(หรื อตาม
ประกาศ)

6.25 ต่อปี
12 งวด

(หรื อตาม
ประกาศ)

การหักเงินได้รายเดือนเพื่อชําระหนี้ คิดตามสัญญา
เช่น ทําสัญญาไว้ 80,000 บาท แต่กดเงินกูไ้ ป 10,000 บาท
จะหักเงินได้รายเดือนประมาณ 6,700.00 ต่อเดือน
จนครบ 10,000 บาท + ดอกเบีย้ 6.75 %
สหกรณ์จะคืนสิ ทธิ์ให้กดได้หลังจากหักเงินได้รายเดือนได้แล้ว
เพิ่มขึ้นทุกเดือนตามจํานวนเงินที่เรี ยกเก็บได้

