รับที่.......................................................

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

วันที่......./................................/................

คำขอกู้เงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน ATM
เขียนที่ ......................................................................
วันที่....................................................................
เรียน

คณะกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุ ขจังหวัดอุบลรำชธำนี จำกัด

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................
รับราชการหรื อทางานประจาตาแหน่ง.........................................................................สังกัด....................................................
อาเภอ........................................จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทรศัพท์มือถือ ..............................................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน...................................................บาท
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูภ้ ายในวงเงินจานวน.....................................บาท (......................................................)
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม..........................หุ ้น เป็ นเงิน.................................... บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา ...................................... บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
หนังสื อกูท้ ี่ ............../....................... วันที่ ..............................................
เพื่อ......................................................... ต้นเงินคงเหลือ......................................บาท
.................................................... ผูข้ อกู้
(...................................................)
ข้อ 4 . รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง จานวนเงินกู้ ............................................... บาท
เงินได้รายเดือน

ต้นเงินสามัญคงเหลือ

ต้นเงินกูเ้ พื่อเหตุ
ฉุกเฉิ นคงเหลือ

จากัดวงเงินกู้

จากัดวงเงินกูค้ งเหลือ

1.

ผูข้ อกูเ้ คย/ไม่เคยผิดนัดในการส่งเงินงวดชาระหนี้หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน..............................

2.

ข้อชี้แจงอื่น ๆ ....................................................................................................................................
..............................................................เจ้าหน้าที่
................/.........................../....................
อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ เพราะ ....................................................................
.................................................................. ผูจ้ ดั การ
................/.........................../....................
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สหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุ ขจังหวัดอุบลรำชธำนี จำกัด
หนังสื อเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน ATM
สัญญาเงินกูเ้ ลขที่.............
เขียนที่.....................................
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อายุ................ปี
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด สมาชิกเลขที่..................รับราชการหรื อทางาน
ประจาในตาแหน่ง.....................................................สังกัด......................................................................................
อยูบ่ า้ นเลขที่...............หมู่ที่...................ตาบล..............................อาเภอ......................................จังหวัดอุบลราชธานี
ขอทาคาขอกูเ้ งินและสัญญาเงินกูใ้ ห้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอทาวงเงินกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นทาง ATM จากสหกรณ์ จานวน.....................
บาท (.......................................................) และในการกูแ้ ต่ละครั้งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยการ
ให้กเู้ งินแก่สมาชิกสหกรณ์ หรื อที่สหกรณ์พิจารณาอนุมตั ิตามแต่เห็นสมควร
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงชาระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แก่สหกรณ์ ในอัตราประกาศสหกรณ์ ณ วันที่กู้ นับตั้งแต่วนั ที่ทา
สัญญานี้ เป็ นต้นไป จนกว่าจะชาระดอกเบี้ยเป็ นรายเดือนทุกๆ เดือนติดต่อกันภายในสิ้ นสุ ดของเดือน ในกรณี ที่
สหกรณ์มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยประกาศสหกรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่
เปลี่ยนแปลงได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า หรื อได้รับความยินยอมจากข้าพเจ้าแต่อย่างใด และข้าพเจ้าจะ
ไม่โต้แย้ง หรื อยกเป็ นข้อต่อสู ้ใดๆ ทั้งสิ้ น
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะชาระหนี้เงินกูท้ ้ งั หมดคืนแก่สหกรณ์ภายใน 12 เดือน หรื อไม่เกินจานวนงวด
สู งสุ ดตามที่กาหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสหกรณ์ โดยผ่อนชาระเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันทุก
งวดภายในวันที่สิ้นสุ ดของเดือน โดยเริ่ มชาระงวดแรกภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับเงินกู้
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยจ่ายเงินเดือนของส่ วนราชการที่มีหน้าที่จ่ายเงินเดือนให้แก่ขา้ พเจ้าดาเนินการ
หักเงินเดือน ค่าจ้างประจา ค่าตอบแทน บาเหน็จ บานาญ หรื อเงินได้อื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์ ได้รับจากทางราชการ
เพื่อชาระหนี้และดอกเบี้ยเงินกู้ ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ตามรายการที่สหกรณ์เรี ยกเก็บให้แก่สหกรณ์เป็ นอันดับแรก
ตลอดไป หลังจากหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย เงินกองทุนบาเหน็จบานาญ (กบข.) หรื อ กองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับ
ลูกจ้างประจา(กสจ.)แล้วแต่กรณี ตามบันทึกข้อตกลงและหนังสื อยินยอมที่ขา้ พเจ้าทาไว้กบั สหกรณ์ โดยสัญญานี้มี
ผลผูกพันข้าพเจ้าตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าและสหกรณ์ท้ งั สองฝ่ ายได้แก้ไขหรื อยกเลิกสัญญานี้
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับระเบียบและประกาศของสหกรณ์ที่ได้เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งิน และให้ถือ
ว่าข้อบังคับระเบียบและประกาศดังกล่าว รวมทั้งข้อบังคับระเบียบและประกาศที่จะได้กาหนดขึ้นใหม่หรื อแก้ไข
เพิ่มเติมภายหลังเป็ นส่ วนของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบตั ิผดิ ข้อบังคับ ระเบียบหรื อประกาศให้ถือว่าข้าพเจ้าผิด
สัญญาเงินกู้ ฉบับนี้
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ข้อ 6. กรณี ขา้ พเจ้าผิดสัญญาเงินกูใ้ ห้สหกรณ์มีสิทธิ์ เรี ยกร้องเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้ทนั ที และให้สหกรณ์มี
สิ ทธิ์ นาเงินค่าหุ น้ และเงินฝากของข้าพเจ้าที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ท้ งั หมด เงินปั นผล หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีอยูห่ รื อมี
สิ ทธิ์ ได้รับจากสหกรณ์นามาชาระหนี้ตามสัญญากูน้ ้ ี จนครบถ้วน
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมนาเงินค่าหุ น้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ขณะนี้และภายภาคหน้ามาจานาเป็ น
หลักประกันเงินกูต้ ามสัญญานี้
ข้อ 8. สัญญาเงินกูฉ้ บับนี้มีอายุ 1 ปี เมื่อทาสัญญาเงินกูค้ รบกาหนด หากสหกรณ์หรื อข้าพเจ้ามิได้บอกเลิก
สัญญาให้ถือว่าสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปคราวละ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี หากสมาชิกมีความประสงค์จะ
ต่อสัญญาต้องมาต่อสัญญากับสหกรณ์ฯ โดยมีเงื่อนไขและข้อตกลงคงเดิมทุกประการจนกว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะได้
บอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ตาม ข้าพเจ้าจะต้องชาระหนี้ท้ งั หมดทันที
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านและเข้าใจข้อความในคาขอกูแ้ ละสัญญาเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ นทาง ATM นี้โดยตลอด
แล้ว และเห็นว่าตรงตามเจตนาของข้าพเจ้า จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยานเป็ นสาคัญ ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้
ข้างต้น
ลงชื่อ............................................................ผูก้ ู้
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน(ผูบ้ งั คับบัญชา)
(..........................................................)
ตาแหน่ง...................................................................
หมำยเหตุ: 1.พยานต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาที่ท่านสังกัดอยู่
2.แนบสลิปเงินเดือนของเดือนสุ ดท้าย ก่อนวันที่ยนื่ กู้
3.แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนพร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง จานวน 1 ฉบับ
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