หนังสื อกู้ท.ี่ ...............................
ลงวันที.่ ....................................
คาขอกู้เงินฉุกเฉิน
เขียนที่.......................................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ.............
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิน่ สระบุรี จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว..............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................................
ตาแหน่ง..............................................................สังกัด...............................................ได้รับเงินได้รายเดือน.........................................บาท
เบอร์โทรศัพท์....................................................................ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์ฯ จานวน............................................บาท (.........................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังนี้.......................................................................................................................................................................
2. ข้าพเจ้าขอเบิกเงินกู้โดยวิธี
ขอเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร..................................เลขที่บัญชี..............................................
โดยยินยอมให้สหกรณ์ฯหักค่าธรรมเนียม
ขอเบิกเงินกู้ ณ สานักงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้คืน ดังนี้
1. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบี้ย
2. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้
3. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้
4. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบี้ย
5. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้
6. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้
7. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้
8. ภายในวันสิ้นเดือน.................................................ต้นเงิน.............................................................พร้อมด้วยดอกเบีย้
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้กู้มีเงินรายได้คงเหลือสุทธิ
 เพียงพอให้หักได้ครบถ้วน
 ไม่เพียงพอให้หัก

ลงชื่อ...........................................................ผู้กู้
(..........................................................)

ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าหน่วยงานผู้เบิกเงิน
(.......................................................)

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

ความเห็นเจ้าหน้าที่

ความเห็นของผู้มีอานาจ

 ผู้ขอกู้มีวงเงินกู้ฉุกเฉิน จานวน............................................บาท

 อนุมัติวงเงินกู้ จานวน..............................................บาท

 เห็นสมควรอนุมัติวงเงินกู้ฉุกเฉิน จานวน................................บาท

 ไม่อนุมัติ เพราะ..............................................................
...........................................................................................
ลงชื่อ............................................... ประธานฯ/ผู้จัดการ/
(...............................................) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
วันที่................................................

ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
(.......................................................)
วันที่.......................................................

หนังสื อสัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิ น
ที่............................./..........................
ทาที่..................................................
วันที่.................เดือน............................พ.ศ...............
ข้าพเจ้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่................................. ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนง.ตามภารกิจ/พนง.ทัว่ ไป ตาแหน่ง
......................................................สังกัด..............................เบอร์โทรศัพท์มือถือ...........................ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “ผูก้ ”ู้ ได้ทาหนังสื อ
เงินกูฉ้ ุกเฉิ นไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพื่อเป็ นหลักฐาน ดังนี้
1. ผูก้ ไู้ ด้กเู้ งินจากผูใ้ ห้กู้ ภายในวงเงินไม่เกินจานวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2. ผูก้ จู้ ะชาระหนี้เงินกูต้ ามข้อ 1.ให้แก่ผใู ้ ห้กทู้ ุกสิ้นเดือนของทุกเดือนหลังจากรับเงินกูเ้ ป็ นต้นไป เป็ นจานวนไม่เกิน 8 งวด
ผูก้ ตู้ กลงจะส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ .....................................ต่อปี ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่ผใู ้ ห้กู้
จะต้องเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ล้ว ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู ้ ห้กเู้ ปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้
ผูใ้ ห้กไู้ ม่ตอ้ งแจ้งให้ผกู ้ ทู้ ราบล่วงหน้า
3. หนังสื อเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นมีอายุหนึ่ งปี นับตั้งแต่วนั ที่ทาหนังสื อกูน้ ้ ี เมื่อครบกาหนดเวลาดังกล่าว หากผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กมู้ ิได้บอกเลิก
สัญญาให้ถือว่าหนังสื อสัญญาเงินกูฉ้ ุกเฉิ นนั้นมีการต่ออายุออกไปอีกคราวละหนึ่งปี ตลอดไป
ในกรณี มีเหตุอนั สมควรอาจบอกเลิกหนังสื อกูเ้ งินฉุกเฉิ นก็ได้ และผูก้ ตู้ กลงจะส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิ
พักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
4. ผูก้ ตู้ กลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือนหรื อเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อนายจ้างจะพึงจ่ายให้ผกู ้ ู้ หักเงิน
ดังกล่าวชาระหนี้เป็ นงวดรายเดือนทุกวันสิ้นเดือนแก่ผใู ้ ห้กู้
5. หากผูก้ ูข้ าดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของผูใ้ ห้กู้ ถ้าผูก้ ไู้ ม่จดั การชาระคืนเงินกูพ้ ร้อมทั้งดอกเบี้ ยในทันที ผูก้ ูย้ ินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินเดือน หรื อบานาญ หรื อบาเหน็จ หรื อเงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ หรื อเงินกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อนายจ้างจะพึงจ่ายให้ผกู ้ หู้ กั เงินดังกล่าวชาระคืนต้นเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยให้แก่ผใู ้ ห้กใู้ ห้เสร็ จ
สิ้นก่อนเจ้าหนี้รายอื่นได้
ผูก้ ไู้ ด้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสื อเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ตามวัน เดือน ปี ที่ระบุ
ไว้ขา้ งต้น
(ลงชื่อ).........................................ผูใ้ ห้กู้
(.................................................)

(ลงชื่อ).......................................ผูก้ ู้
(................................................)

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

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

หนังสือรับรองแสดงเจตนา
ยินยอมให้ หักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้ อนื่ ทีพ่ งึ ได้ รับจากราชการ
เขียนที่...........................................................
วันที่....................................................................................
เรื่ อง ยินยอมหักเงินรายเดือน ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
เรี ยน ................................................................................
ตามที่ขา้ พเจ้า...........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..........................รับราชการหรื องานประจาในตาแหน่ง
..............................................................ได้กูเ้ งินประเภทเงิ นกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น จากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่ วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด
เมื่อวันที่.............................................จานวนเงิน............................................บาท (...............................................................)
ข้าพเจ้าขอทาบันทึ กฉบับนี้ ไว้เพื่อแสดงเจตนาว่า เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงิ นกูจ้ ากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่ วนท้องถิ่นสระบุรี
จากัด แล้วข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ ผูจ้ ่ายเงินเดือน เงิ นปี หรื อเงิ นได้อื่นใด ในลักษณะเดี ยวกันของข้าพเจ้า หักเงิ น
ดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ให้กบั สหกรณ์ฯ โดยยินยอมให้หกั ชาระหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จากัด เป็ นอันดับแรก
ก่อนหนี้ใดๆ โดยให้หกั จากเงินเดือน ณ ที่จ่าย ตลอดไป และจะไม่เพิกถอนความยินยอมดังว่านั้น จนกว่าจะชาระหนี้ ครบถ้วน หากยังชาระ
หนี้ ไม่ครบถ้วนและประสงค์จะเพิกถอนความยินยอมในภายหลัง จะต้องได้รับความยินยอมจากสหกรณ์ฯก่อน และในกรณี ที่ขา้ พเจ้าย้าย
หน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดใหม่หักเงินเดือน หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ ได้รับจากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่
เพื่อชาระหนี้ดงั กล่าวให้สหกรณ์ฯต่อไป ความยินยอมนี้ให้มีตลอดไป

(ลงชื่อ)..........................................................ผูแ้ สดงเจตนาให้ความยินยอม
(..........................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(.....................................................)

