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

รับที่………../….………
วันที่……./……./………

คําขอกู้เงินสามัญ
เขียนที่………………………………………………..
วันที่…………………………………………………..
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
ข้า พเจ้า …………………………………………………สมาชิ ก เลขทะเบี ย นที่ ……….…………………………
เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ……………………………..บาท ขอเสนอคําขอกูเ้ งินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จํานวน……………………….บาท (……………..….……………..………………....)
โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยชัดเจน)…………….……………..…………..….………….
…………………………………………………………………………………………….…………….…………….………
ข้อ ๒.
ขณะนี้ ข้า พเจ้า รั บ ราชการหรื อ ทํา งานในตํา แหน่ ง ………………………..……………
สังกัด……..………..………………..เลขประจําตัวประชาชน……………….…..……….……….…………………………
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่……..…………..……ถนน………...…..……..………ตําบล…………..…………………..….…..
อําเภอ……………………..จังหวัด………………...………………โทรศัพท์……………………….………….…………..
ข้อ ๓. ทุนเรื อนหุน้ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ เป็ นหลักประกัน
ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ…….…….……….บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์กาํ หนด) เป็ นจํานวน………………งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาํ หนังสื อกูส้ ําหรับเงินกูส้ ามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์
กําหนด
(ลงชื่อ)……………………………………….ผูข้ อกู้
( รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง )
รายการเกีย่ วกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
้ ………………………………บาท
จํานวนเงินกู…
เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุน้
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
น/สกูท้ ี่ (บาท)

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
พิเศษ
น/สกูท้ ี่
(บาท)
น/สกูท้ ี่
(บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่ เคย
ไม่เคย
(๒) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ
(………………………………….)
………..../…….……./………….
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หนังสื อกู้สําหรับเงินกู้สามัญ
ที่……………..…./…………..……..
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด
ชื่อผูก้ …
ู้ …………………….………………………………วันที่…………………………………….…….……...
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………………..……………….
สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่………………..………
รั บราชการหรื อทํางานประจําในตําแหน่ ง………………….……....……………สังกัด…..…………………………….…
เลขบัตรประจําตัวประชาชน………….……...……………..………..……..ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่……..………….……...
ถนน………..…………..ตําบล……..……………………อําเภอ………………….จังหวัด……..………………………….
โทรศัพท์…………………...ขอทําหนังสื อกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดนครศรี ธรรมราช จํากัด ซึ่ ง
ต่อไปในหนังสื อกูน้ ้ ีจะใช้ คําว่า สหกรณ์ เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวน…………....…..บาท (…………...….……………………)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่ งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)………...……………บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร)………..…..………ต่อปี รวม (ตัวอักษร)…………..……………..งวด
เว้นแต่งวดสุ ดท้ายเป็ นจํานวนเงิน (ตัวอักษร)…………………………………………………….…….บาท ทั้งนี้ต้ งั แต่
งวดประจําเดือน………………………………………………เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชําระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกําหนดภายในวันสิ้ นเดือนที่
ระบุไว้สาํ หรับงวดนั้น ๆ
ในกรณีที่สหกรณ์ มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้เพิ่มขึน้ ผู้ก้ ูยินยอมเสี ยดอกเบีย้ เงินกู้ตามที่สหกรณ์
เรี ยกเก็บเพิ่มขึน้ เมื่อสหกรณ์ ได้ แจ้ งเป็ นหนังสื อให้ ทราบล่ วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 30 วัน หรื อแจ้ งทางจดหมายให้ ทราบ
ล่วงหน้ าไม่ น้อยกว่ า 7 วัน
ในกรณีที่แจ้ งให้ ทราบทางจดหมายนั้น ผู้ก้ ูยินยอมให้ ถือว่ าการแจ้ งโดยการพิมพ์ ข้อความการเรี ยกเก็บดอกเบีย้
เงินกู้เพิ่มขึ้นไว้ ในใบเสร็ จรั บเงิน หรื อเอกสารอื่นใดที่สหกรณ์ จะต้ องส่ งให้ แก่ ผู้ก้ ูเป็ นประจําเป็ นการแจ้ งให้ ทราบทาง
จดหมายแล้ว
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่ งต่อ สหกรณ์
ด้วย ความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณี ใด ๆ ซึ่ งกําหนดในข้อบังคับของสหกรณ์วา่ ด้วยการควบคุมหลักประกัน
และการเรี ยกคื นเงิ นกูใ้ ห้ถือว่า เงิ นกูน้ ้ ี เป็ นอันถึ งกําหนดส่ งคื นโดยสิ้ นเชิ งพร้ อมทั้งดอกเบี้ ยในทันที่ โดยมิ พกั คํานึ งถึ ง
กําหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ ๕. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์วา่ ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจํา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
(ลงชื่อ)………………………………….ผูก้ ู้
(………………………………...)

(ลงชื่อ)………………………………….ผูใ้ ห้กู้
(…………………………………)
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ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินสะสม
สําหรับข้าราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อนายจ้างพึง
จ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ ๖.
ในการกูค้ รั้ งนี้ ข้าพเจ้านําหุ ้นทั้งหมดที่ มีขา้ พเจ้ามี อยู่และที่จะมี ต่อไปในวันข้างหน้าไว้เพื่อเป็ น
หลักประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ ๗. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดย
ทันที ถา้ ข้าพเจ้ามิ ได้แจ้งให้สหกรณ์ ทราบ และหากมีการดําเนิ นคดี เกี่ ยวกับหนี้ สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมี
ภูมิลาํ เนาอยูต่ ามที่ระบุไว้ในหนังสื อนี้ทุกประการ
ข้อ ๘. ผูก้ ไู้ ด้รับสําเนาคู่ฉบับหนังสื อกูน้ ้ ีไว้แล้วตั้งแต่วนั ที่ลงนามในหนังสื อกูน้ ้ ี
ผูก้ ไู้ ด้อ่านข้อความในหนังสื อกูน้ ้ ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
(ลงชื่อ)…………………………..………...ผูก้ ู้
(ลงชื่อ)……………..……………………….ผูใ้ ห้กู้
(…………………………...……….)
(……………………………..……….)
(ลงชื่อ)……………..……………………….พยาน
(…………………………...……….)
ข้าพเจ้า…………………………………………………………ได้รับเงินกูจ้ าํ นวน……….…………....บาท
(…………………………...……………………) ตามหนังสื อกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)…………………………..…..ผูร้ ับเงิน
(ลงชื่อ)……………………………...เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน
(ลงชื่อ)………………………………เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบ ตรวจสอบแล้วถูกต้อง
………/…………./…………

