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

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

คําขอและหนังสื อกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
เขียนที่.....................................................................
วันที่...........เดือน..............................พ.ศ. ................
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ข้าพเจ้า............................................................................................................ สมาชิกเลขทะเบียนที่.....................
รับราชการหรื อทํางานประจําในตําแหน่ง........................................................ สังกัด..........................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน..............................................................บาท ขอเสนอคําขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จํานวน...............................บาท (...............................................................)
โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังนี้………………………………………………………………………………………………..
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนงวดละ...................บาท งวดสุ ดท้าย.................บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ................ต่อปี ตั้งแต่เดือน.............................................เป็ นต้นไป รวม..............งวด
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์หกั เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าตามจํานวนงวดชําระหนี้ขอ้ 2. เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
3.2 เมื่อข้าพเจ้าขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับสหกรณ์ ข้อ 39 ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ถือว่าเงินกู้
ตามสัญญานี้เป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว้
3.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์จะแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้ซ่ ึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้ให้
เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อ
เงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชําระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่ งชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็น
ของผูบ้ งั คับบัญชา / หัวหน้างาน
.......................................................
(.....................................................)
ตําแหน่ง.........................................

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

(สํ าหรับเจ้ าหน้ าที่ของสหกรณ์ )
จํานวนเงินกู.้ .......................................บาท
จํากัดวงเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน
เงินได้รายเดือน

ต้นเงินกูส้ ามัญ
คงเหลือ

ต้นเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน
คงเหลือ

จํากัดวงเงินกู้

จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

1. ผูข้ อกู้ เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ..................................................................................................................
เห็นควร
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
อนุมตั ิ
ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ............................................................
ลงชื่อ..........................................................
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ประธาน/รองประธาน/ผูจ้ ดั การ/ผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้าผูก้ มู้ อบอํานาจให้.....................................................................ตําแหน่ง......................................................
สังกัด......................................................................................เป็ นผูร้ ับเงินตามหนังสื อกูแ้ ทนข้าพเจ้า
คําเตือน
ถ้าท่านมอบอํานาจให้ผอู ้ ื่นรับเงินแทนโปรด
ฝากบัตรประจําตัวของท่าน.ให้กบั ผูร้ ับเงิน
แทนท่านด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

.................................................................................ผูก้ ู้
(...............................................................................)
.................................................................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(...............................................................................)
.................................................................................พยาน
(...............................................................................)

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

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

ข้าพเจ้า……............................................................................ได้รับเงินกู้ จํานวน..........................................บาท
(……….............................................................................) เป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่............/............../..............
.................................................................................ผูร้ ับเงิน
(...............................................................................)
ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว..................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(............................................................)

หนังสื อให้ คาํ ยินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าแรง หรือบํานาญ หรือเงินอืน่ ใด
เขียนที่ ...................................................................
วันที่ .................................................................
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่ งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า...................................................................................................................
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เลขทะเบียนที่............................................................
ปั จจุบนั ดํารงตําแหน่ง
..................................................................................................................................................
รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ในสังกัด (1)...........................................................................................................
จึงทําหนังสื อให้คาํ ยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ (1).................................................................................................................................
หรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายหักเงินเดือนค่าจ้าง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้า
มีสิทธิได้รับจาก (1)..................................................................................................................... เพื่อชําระหนี้เงินกู้
ดอกเบี้ย เงินฝาก ค่าหุ น้ ประจําเดือน หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี้หรื อภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้ นไป
2. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนหนังสื อให้คาํ ยินยอมฉบับนี้ เว้นแต่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด อุดรธานี
จํากัด จะให้ความยินยอม
3. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด เก็บหนังสื อให้คาํ ยินยอมฉบับนี้ไว้เป็ นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ..................................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(..............................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...................
(ลงชื่อ) ..................................................................พยาน
(..............................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่ ....................
(ลงชื่อ) ..................................................................พยาน
(..............................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...................
1. ใน (1) ให้ลงชื่อหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก ได้แก่ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี, โรงพยาบาล
หมายเหตุ
อุดรธานี, ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานี, ศูนย์มะเร็ งอุดรธานี, วิทยาลัยพยาบาลพระบรมราชชนนีอุดรธานี,
โรงพยาบาล...........................................(กรณี สมาชิกที่เป็ นลูกจ้างชัว่ คราว) , องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น, เทศบาลตําบล
2. พยานต้องเป็ นสมาชิกสหกรณ์ฯ

