
  เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน ATM 2562 

 

 

รับท่ี....................................................... 

วนัท่ี......./................................/................ 

                                                                                                                                

ค ำขอกู้เงินเพือ่เหตุฉุกเฉิน ATM 

      เขียนท่ี ...................................................................... 

วนัท่ี.................................................................... 

เรียน คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ ำกดั 

  ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว .................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี....................... 
รับราชการหรือท างานประจ าต าแหน่ง.........................................................................สงักดั.................................................... 
อ าเภอ........................................จงัหวดัอุบลราชธานี เบอร์โทรศพัทมื์อถือ .............................................................................. 
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน...................................................บาท 

  ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูภ้ายในวงเงินจ านวน.....................................บาท (......................................................) 
  ขอ้ 2. ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์ รวม..........................หุ้น เป็นเงิน.................................... บาท 

และขา้พเจา้ส่งเงินค่าหุน้รายเดือนอยูใ่นอตัรา ...................................... บาท 

  ขอ้ 3. ขา้พเจา้มีหน้ีสินต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

   หนงัสือกูท่ี้ ............../....................... วนัท่ี .............................................. 
เพื่อ......................................................... ตน้เงินคงเหลือ......................................บาท 

                                                                                                                             .................................................... ผูข้อกู ้
                (...................................................) 

ขอ้ 4 . รายการต่อไปน้ี เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์กรอกเอง จ านวนเงินกู ้............................................... บาท 

เงินไดร้ายเดือน ตน้เงินสามญัคงเหลือ     ตน้เงินกูเ้พ่ือเหตุ
ฉุกเฉินคงเหลือ 

จ ากดัวงเงินกู ้ จ ากดัวงเงินกูค้งเหลือ 

     

1. ผูข้อกูเ้คย/ไม่เคยผดินดัในการส่งเงินงวดช าระหน้ีหรือขาดส่งเงินคา่หุน้รายเดือน.............................. 

2. ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ .................................................................................................................................... 

..............................................................เจา้หนา้ท่ี 

                                            ................/.........................../.................... 

อนุมติั                  ไม่อนุมติั เพราะ .................................................................... 

                                                                       .................................................................. ผูจ้ดัการ 
                                                                       ................/.........................../.................... 
 

หนงัสือกูท่ี้ ฉATM....................../...................... 
วนัท่ี............./................................/....................... 
บญัชีเงินกูท่ี้........................................................... 
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สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวดัอุบลรำชธำนี  จ ำกัด 

หนังสือเงินกู้เพือ่เหตุฉุกเฉิน ATM 
สัญญาเงินกูเ้ลขท่ี.............       เขียนท่ี..................................... 
 ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)...............................................................................................อาย.ุ...............ปี 
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ  ากดั สมาชิกเลขท่ี..................รับราชการหรือท างาน
ประจ าในต าแหน่ง.....................................................สังกดั...................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี...................ต าบล..............................อ าเภอ......................................จงัหวดัอุบลราชธานี   
ขอท าค าขอกูเ้งินและสัญญาเงินกูใ้หไ้วแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ  ากดั   ดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้มีความประสงคข์อท าวงเงินกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉินทาง ATM จากสหกรณ์ จ านวน..................... 
บาท (.......................................................) และในการกูแ้ต่ละคร้ังไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในระเบียบวา่ดว้ยการ
ใหกู้เ้งินแก่สมาชิกสหกรณ์ หรือท่ีสหกรณ์พิจารณาอนุมติัตามแต่เห็นสมควร 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ตกลงช าระดอกเบ้ียเงินกูใ้หแ้ก่สหกรณ์ ในอตัราประกาศสหกรณ์ ณ วนัท่ีกู ้นบัตั้งแต่วนัท่ีท า
สัญญาน้ีเป็นตน้ไป จนกวา่จะช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนทุกๆ เดือนติดต่อกนัภายในส้ินสุดของเดือน      ในกรณีท่ี
สหกรณ์มีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียโดยประกาศสหกรณ์   ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์คิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ี
เปล่ียนแปลงไดท้นัที โดยไม่ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ หรือไดรั้บความยนิยอมจากขา้พเจา้แต่อยา่งใด และขา้พเจา้จะ
ไม่โตแ้ยง้ หรือยกเป็นขอ้ต่อสู้ใดๆ ทั้งส้ิน 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอสัญญาวา่จะช าระหน้ีเงินกูท้ ั้งหมดคืนแก่สหกรณ์ภายใน 12 เดือน หรือไม่เกินจ านวนงวด
สูงสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบวา่ดว้ยการใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ โดยผอ่นช าระเป็นงวดรายเดือนเท่ากนัทุก
งวดภายในวนัท่ีส้ินสุดของเดือน โดยเร่ิมช าระงวดแรกภายใน 45 วนั นบัจากวนัท่ีไดรั้บเงินกู ้
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้น่วยจ่ายเงินเดือนของส่วนราชการท่ีมีหนา้ท่ีจ่ายเงินเดือนใหแ้ก่ขา้พเจา้ด าเนินการ 
หกัเงินเดือน ค่าจา้งประจ า ค่าตอบแทน บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิไดรั้บจากทางราชการ
เพื่อช าระหน้ีและดอกเบ้ียเงินกู ้ค่าธรรมเนียม และอ่ืนๆ ตามรายการท่ีสหกรณ์เรียกเก็บใหแ้ก่สหกรณ์เป็นอนัดบัแรก
ตลอดไป หลงัจากหกัภาษีเงินได ้ณ ท่ีจ่าย เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ (กบข.) หรือ กองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับ
ลูกจา้งประจ า(กสจ.)แลว้แต่กรณี ตามบนัทึกขอ้ตกลงและหนงัสือยนิยอมท่ีขา้พเจา้ท าไวก้บัสหกรณ์ โดยสัญญาน้ีมี
ผลผกูพนัขา้พเจา้ตลอดไปจนกวา่ขา้พเจา้และสหกรณ์ทั้งสองฝ่ายไดแ้กไ้ขหรือยกเลิกสัญญาน้ี 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบัระเบียบและประกาศของสหกรณ์ท่ีไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งิน และใหถื้อ
วา่ขอ้บงัคบัระเบียบและประกาศดงักล่าว รวมทั้งขอ้บงัคบัระเบียบและประกาศท่ีจะไดก้ าหนดข้ึนใหม่หรือแกไ้ข
เพิ่มเติมภายหลงัเป็นส่วนของสัญญาน้ี หากขา้พเจา้ปฏิบติัผดิขอ้บงัคบั ระเบียบหรือประกาศใหถื้อวา่ขา้พเจา้ผดิ
สัญญาเงินกู ้ฉบบัน้ี 
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 ขอ้ 6. กรณีขา้พเจา้ผดิสัญญาเงินกูใ้หส้หกรณ์มีสิทธ์ิเรียกร้องเงินกูด้งักล่าวคืนไดท้นัที และใหส้หกรณ์มี
สิทธ์ิน าเงินค่าหุน้และเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีมีอยูต่่อสหกรณ์ทั้งหมด เงินปันผล หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีอยูห่รือมี
สิทธ์ิไดรั้บจากสหกรณ์น ามาช าระหน้ีตามสัญญากูน้ี้จนครบถว้น 
 ขอ้ 7. ขา้พเจา้ยนิยอมน าเงินค่าหุน้ท่ีขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ขณะน้ีและภายภาคหนา้มาจ าน าเป็น
หลกัประกนัเงินกูต้ามสัญญาน้ี 
 ขอ้ 8. สัญญาเงินกูฉ้บบัน้ีมีอาย ุ1 ปี เม่ือท าสัญญาเงินกูค้รบก าหนด หากสหกรณ์หรือขา้พเจา้มิไดบ้อกเลิก
สัญญาใหถื้อวา่สัญญาเงินกูฉ้บบัน้ีมีผลบงัคบัใชต่้อไปคราวละ 1 ปี  แต่ไม่เกิน 3 ปี หากสมาชิกมีความประสงคจ์ะ
ต่อสัญญาตอ้งมาต่อสัญญากบัสหกรณ์ฯ โดยมีเง่ือนไขและขอ้ตกลงคงเดิมทุกประการจนกวา่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะได้
บอกเลิกสัญญา และหากมีการบอกเลิกสัญญาเม่ือใดก็ตาม ขา้พเจา้จะตอ้งช าระหน้ีทั้งหมดทนัที 
 ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านและเขา้ใจขอ้ความในค าขอกูแ้ละสัญญาเงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉินทาง ATM น้ีโดยตลอด
แลว้ และเห็นวา่ตรงตามเจตนาของขา้พเจา้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวต่้อหนา้พยานเป็นส าคญั ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุไว้
ขา้งตน้ 

ลงช่ือ............................................................ผูกู้ ้
                       (..........................................................) 

 
ลงช่ือ...........................................................พยาน 

                    (..........................................................) 
                                                    

ลงช่ือ...........................................................พยาน(ผูบ้งัคบับญัชา) 
                                                                (..........................................................) 
    ต าแหน่ง................................................................... 
    

หมำยเหตุ: 1.พยานตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาท่ีท่านสังกดัอยู ่
      2.แนบสลิปเงินเดือนของเดือนสุดทา้ย ก่อนวนัท่ียืน่กู ้
      3.แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง จ  านวน 1 ฉบบั 

 

 


