รับที่........................................................
วันที่........................................................

หนังสือกูท้ ี่ ฉ..................................................
วันที่..............................................................

คำเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตาม
รายการที่กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ี ้ ด้วย
ลายมือของตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วน
มิฉะนัน้ สหกรณ์ไม่รบั พิจารณา

บัญชีเงินกูท้ ี่...................................................

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
เขียนที่........................................
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ.....................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด
ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกหน่วยงาน.....................................เลขทะเบียน..........................
รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง................................................สังกัดหน่วย.......................................อาเภอ................................
จังหวัด ลาพูน ได้รบั เงินได้รายเดือน......................................................บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ พือ่ เหตุฉกุ เฉินดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินจากสหกรณ์ จานวน...........................................บาท (............................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี ้ (ชีแ้ จงเหตุฉกุ เฉินที่ทาให้จาเป็ นต้องขอกูเ้ งิน)...........................................................................................
ข้อ 2. รายละเอียดค่าหุน้ และหนีส้ ินที่ขา้ พเจ้ามีอยูต่ อ่ สหกรณ์ฯ ในฐานะผูก้ ู้
ค่าหุน้
หนีส้ ิน
เงินค่าหุน้ ที่มี
ส่งค่าหุน้ /ต่อเดือน
หนังสือกูท้ ี่
วันที่
ต้นเงินกูค้ งเหลือ
เหตุผลการกู้
ข้อ 3. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้า ขอส่งเงินกูค้ ืน..........................งวด ต้นเงิน.......................................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้
ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี ้
4.1 ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้า ที่ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์หกั
เงินได้รายเดือนหรือเงินอื่นใดของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนีใ้ นข้อ 3 เพื่อส่งต่อสหกรณ์
4.2 ในกรณีใดๆ ดังต่อไปนี ้ ให้ถือว่าเงินที่ผกู้ ไู้ ด้ยื่นไปตามคาขอกูน้ ี ้ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนสิน้ เชิง พร้อมดอกเบีย้ ในทันทีโดยมิ
พักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้กล่าวคือ
1. เมื่อผูก้ อู้ อกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ
2. เมื่อปรากฎต่อกรรมการว่า ผูก้ ไู้ ด้นาเงินไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกูน้ นั้
3. เมื่อคณะกรรมการดาเนินการเห็นว่าหลักประกันเงินกูเ้ กิดบกพร่องและผูก้ มู้ ิได้จดั การแก้ไขให้ดีขึน้ ภายในระยะเวลาที่
คณะกรรมการดาเนินการกาหนด
4. เมื่อผูก้ คู้ า้ งส่งเงินงวดชาระหนีไ้ ม่วา่ ต้นเงิน หรือดอกเบีย้ เป็ นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนีด้ งั ว่านัน้
ถึงสามคราว
ข้อ 5. ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจา จะแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจะจัดการชาระหนีซ้ งึ่ มี
ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนีใ้ ห้เสร็จสิน้ ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้รบั เงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม
บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลีย้ งชีพหรือเงินอื่นใดในหลักฐานที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินดังกล่าวหักเงินชาระหนีพ้ ร้อมดอกเบีย้ ส่งต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
ตรวจสอบลายมือชื่อผูก้ แู้ ล้ว
ถูกต้อง
ไม่ถกู ต้อง
.................................................
เจ้าหน้าที่

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

เงินได้รายเดือน

รำยกำรต่อไปนี้ เจ้ำหน้ำที่ของสหกรณ์กรอกเอง
วงเงินกูเ้ พื่อเหตุฉกุ เฉิน
ต้นเงินกูส้ ามัญ
มีสทิ ธิกเู้ งิน
ต้นเงินกูเ้ พื่อเหตุ
จานวนเงินกูเ้ พื่อเหตุ
คงเหลือ
ฉุกเฉินได้
ฉุกเฉินคงเหลือ
ฉุกเฉินที่ขอกู้

ให้กไู้ ด้

1. ผูข้ อกู้
เคย
ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินชาระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้
2. ข้อชีแ้ จงอื่นๆ............................................................................................................................................................................

เห็นควร

อนุญาต

ไม่อนุญาต

อนุญาต

ไม่อนุญาต

..................................................................เจ้าหน้าที่
..................../ ..................../ ....................
..................................................................ผูจ้ ดั การ
..................../ ..................../ ....................
.....................................................ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
..................../ ..................../ ....................

การรับเงิน : 1. ผูก้ รู้ บั เงินกูด้ ว้ ยตนเอง กรอกข้อความในกรอบหมายเลข 1
2. ผูก้ มู้ อบอานาจให้บคุ คลอื่นรับเงินกูแ้ ทน กรอกข้อความในกรอบหมายเลข 2
1
ข้าพเจ้า............................................................................................
ได้รบั เงินกูจ้ านวน.......................................................................บาท
(...........................................................................)ไปเป็ นการถูกต้อง
ณ วันที่............................./ ............................../ ..............................
............................................................................................ผูร้ บั เงิน
(ต้องลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
บัตรผู้มอบอำนำจ

2

ข้าพเจ้าผูก้ ขู้ อมอบอานาจให้..............................................................
ตาแหน่ง.........................................สังกัดหน่วย.................................
อาเภอ.........................................................................จังหวัด ลาพูน
เป็ นผูร้ บั เงินตามหนังสือกูน้ แี ้ ทนข้าพเจ้า
.............................................................................ผูก้ ู้
.............................................................................ผูร้ บั มอบอานาจ
.............................................................................พยาน

ข้าพเจ้า............................................................................................
บัตรประชาชนเลขที่........................................................................... ข้าพเจ้า.........................................................................................
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ.................................. ได้รบั เงินกูจ้ านวน....................................................................บาท
(........................................................................)ไปเป็ นการถูกต้อง
บัตรผู้รับมอบอำนำจ
ณ วันที่............................/ ............................./ .............................
ข้าพเจ้า............................................................................................ .........................................................................................ผูร้ บั เงิน
บัตรประชาชนเลขที่...........................................................................
(ต้องลงลายมือชื่อรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
วันออกบัตร.................................บัตรหมดอายุ..................................
หมำยเหตุ
1. หำกมีกำรขีด ฆ่ำ ขูด ลบ ผู้กู้ต้องลงลำยมือชื่อกำกับทุกครั้งในคำขอกู้
2. กำรเขียนคำขอกู้ จะต้องเขียนด้วยหมึกสีเดียวกัน
3. โปรดนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือบัตรประจำตัวข้ำรำชกำรมำแสดง
ในกำรรับเงินทุกครั้ง
4. จำนวนเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉิน เมือ่ รวมต้นเงินกู้สำมัญคงเหลือแล้ว
ต้องไม่เกินจำกัดวงเงินกู้สำมัญ

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

