เอกสารประกอบ(ใช้ปำกกำสีน้ำเงินเท่ำนั้น)
1.สาเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ / คู่สมรสผู้กู้
2.สาเนาบัตรประชาชน ผู้ค้า / คู่สมรสผู้ค้า
3.สลิปเงินเดือน ผู้กู้ / ผู้ค้า
4.สาเนาใบสาคัญการหย่ำผูก้ ู้ / ผู้คา(ถ้
้ ำมี)
5.สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้ / ผู้ค้า(ถ้ำมี)

หนังสือกู้ท.ี่ ..................................................
วันที่............................................................

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 1
เขียนที…่ ………………………….……...........
วันที.่ ...............................................................
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ข้าพเจ้า.............................................................................................สมาชิกสามัญ เลขทะเบียนสมาชิก............................อายุ........................ปี

เลขบัตรประจาตัวประชาชน....................................................................................สถานภาพ ()โสด ()สมรส ()หย่า ()หม้าย ประกอบอาชีพเป็น
()ข้าราชการ ()ลูกจ้างประจา ()พนักงานราชการ ()พกส./ชั่วคราว ()ผู้รับบานาญ ()สมาชิกสมทบตาแหน่ง......................................................
ตึก............................................สังกัด..........................................................กรมสุขภาพจิตได้รับเงินได้รายเดือน..................................บาทที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่...........................หมู่ท.ี่ ..........................ตรอก/ซอย........................ถนน........................................แขวง/ตาบล..................................................
เขต/อาเภอ.................................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์................................................
ขอเสนอคาขอกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินสหกรณ์ จานวน..............................บาท (...............................................................................................)อัตราดอกเบี้ย
เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ที่ใช้อยู่ในขณะที่ต้องชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินนี้ โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังนี้.................................................………………
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยจานวน.................งวด โดยจะชาระตั้งแต่เดือน..................................ถึง..................................
งวดละ............................บาท เป็นจานวน............งวด และในงวดที.่ ...........(งวดสุดท้าย)เดือน...................................ชาระจานวน............................บาท
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
3.1 ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า โดยทาเป็นหนังสือยินยอมให้หัก เงินได้รายเดือนและ
เงินได้อื่นมอบไว้ ให้หักเงินได้ตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 2.เพื่อส่งต่อสหกรณ์
3.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ให้เงินกู้ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์
เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
3.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะแจ้งเป็น หนังสือให้สหกรณ์ทราบ
และจัดการชาระหนี้ซึ่งมีอยู่สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้ให้เสร็จสิ้น ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน
ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงาน
เจ้าสังกัด จ่ายเงินให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักชาระหนี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อส หกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนได้
....................................................................ผู้ขอกู้เงิน
(..................................................................)
....................................................................พยาน
(...................................................................)

คำยินยอมของคูส่ มรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กมู้ ีคู่สมรส)
เขียนที…่ ………………..........………….……...........
วันที.่ ..................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................................................เป็นคู่สมรสของ...........................................................................................
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงิน ฉุกเฉินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุงจากัด ตามหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ ฉุกเฉินข้างต้นนี้และ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
...............................................................คู่สมรส
(.............................................................)
...............................................................พยาน
(.............................................................)
สำหรับผู้ขอกู้
ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกเลขที่...............................ได้รับเงินกู้จานวน................................................บาท
(......................................................................) ตามคาขอและหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ฉุกเฉินนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.......................................
...............................................................ผู้รับเงิน
(.............................................................)
ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว..........................................................เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
(........................................................)
คำยินยอมผู้ค้ำประกัน
ข้าพเจ้า................................. .................................สมาชิกเลขที่....................ที่รับราชการตาแหน่ง........................................................... และ
ข้าพเจ้า.......................................................................สมาชิกเลขที่....................ที่รับราชการตาแหน่ง..........................................................จานวน 2 คน
ขอท าหนั งสื อ ค้ าประกั น ให้ ไ ว้ ต่ อ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาลสวนปรุ ง จ ากั ด เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการค้ าประกั น เงิ น กู้ เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ของ
.................................................................................(ผู้ก)ู้ โดยข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันตามคาขอและหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ฉุกเฉินนี้
...............................................................ผู้ค้าประกัน
(.............................................................)

...............................................................ผู้ค้าประกัน
(.............................................................)

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

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

สำหรับเจ้ำหน้ำที่สหกรณ์
จานวนเงินกู.้ ............................................บาท
เงินได้รายเดือน

ต้นเงินกู้สามัญคงเหลือ

ต้นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินคงเหลือ

จากัดวงเงินกู้

จากัดวงเงินกู้คงเหลือ

หมำยเหตุ 1. ผู้กู้ เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินสะสมรายเดือน ( ) เคย ( ) ไม่เคย
2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ .........................................................................................................................................................
เห็นควร อนุมัติ/ไม่อนุมัติ............................................................เจ้าหน้าที่
อนุมัติ/ไม่อนุมัติ............................................................เหรัญญิก/ผู้ได้รับมอบหมาย

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสวนปรุง จำกัด
หนังสือค้ำประกันเงินกู้ฉุกเฉิน 1
เลขที.่ .............................
เขียนที…่ …………..………………….……...........
วันที.่ ...............................................................
ข้าพเจ้า......................................................................................................สมาชิกสามัญ เลขทะเบียนสมาชิก........................อายุ...................ปี
เลขบัตรประจาตัวประชาชน......................................................................สถานภาพ () โสด () สมรส () หย่า () หม้าย ประกอบอาชีพเป็น
()ข้าราชการ ()ลูกจ้างประจา ()พนักงานราชการ ()พกส. ()ผู้รับบานาญ ()สมาชิกสมทบได้รับเงินได้รายเดือน....................................บาทตาแหน่ง
.......................................................ตึก............................................สังกัด...............................................................กรมสุขภาพจิตที่ตั้งหน่วยงาน
อาเภอ/เขต.....................................................จังหวัด.................................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...............................หมู่ที่...............................
ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................................แขวง/ตาบล......................................................เขต/อาเภอ....................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์....................................................ขอสัญญาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลสวนปรุงจากัดซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันเงินกูฉ้ บับนี้เรียกว่า “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดังนี้
ข้อ 1.ตามที.่ ..................................................................................................(ต่อไปเรียกว่า “ผู้ก”ู้ ) กู้เงินจากสหกรณ์และได้รับเงินกู้
จานวน.................................................บาท(.............................................................................................................)ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือกู้เงิน
เลขที่...................................................ลงวันที่...............................................เป็นหลักฐานการกู้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่างสหกรณ์
กับผู้กู้ทั้งหมดแล้ว และข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้าประกันหนี้ดังกล่าว
ข้อ 2.ถ้าผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้แทน “ผู้ก”ู้ จานวน..............................................................บาท
(.............................................................................................................)รวมทั้งดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้รายนี้
ข้อ3.เมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ ให้สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้า ณ บ้านเลขที่................................หมู่ท.ี่ ................................
ตรอก/ซอย..........................ถนน..........................................แขวง/ตาบล......................................................เขต/อาเภอ....................................................
จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์................................หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้อ4.ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าวโดยที่ข้าพเจ้าไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าว ณ สถานที่
ตามข้อ 3. ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้าพเจ้า
ข้อ5.ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า หลุดพ้นจากการ
ค้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่ง คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทน
ข้าพเจ้า

ข้อ6.เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดๆและในกรณีที่
ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้วภายใน 60 วันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้า
ยินยอมชาระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จ ากเงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินฉุกเฉินที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ในกรณีที่ข้าพเจ้าออกจากราชการหรืองานประจาและยังชาระหนี้ดังกล่าวในวรรคต้นไม่เสร็จสิ้น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้
ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ ซึ่งเป็นผู้จ่ายเงินสะสม เงินบาเหน็จ เงินบานาญหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระ
หนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
การทาหนังสือค้าประกันฉบับนี้ข้าพเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็นผู้ค้าประกัน และเข้าใจดีแล้วว่าต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน ถ้าผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ ดังนั้นเพื่อเป็นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมกับพยานไว้เป็นหลักฐาน
....................................................................ผู้ค้า
(..................................................................)
....................................................................พยาน
(...................................................................)
....................................................................พยาน
(...................................................................)
คำยินยอมของคูส่ มรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกั
้
นมีคู่สมรส)
เขียนที…่ ………………..........………….……...........
วันที.่ ..................................................................
ข้าพเจ้า.............................................................................................เป็นคู่สมรสของ...........................................................................................
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินฉุกเฉินของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ตามหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ฉุกเฉินข้า งต้นนี้และ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
...............................................................คู่สมรส
(.............................................................)
...............................................................พยาน
(.............................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสวนปรุง จำกัด
ใบสำคัญจ่ำยเงิน
วันที่……………………………………………………….
ข้าพเจ้า............................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………………………………….
แผนก/ตึก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ดังรายการต่อไปนี้
บาท

เป็นเงินค่า :

สต.

บาท(ตัวอักษร) .......................................................................................................................... รวม
คาชี้แจงอื่นๆ...........................................................................................................................................................................................................
..................................................................ผู้จ่ายเงิน

..................................................................ผู้รับเงิน

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

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

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสวนปรุง จำกัด
ใบสำคัญจ่ำยเงิน
วันที่……………………………………………………….
ข้าพเจ้า............................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่……………………………………………….
แผนก/ตึก………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ดังรายการต่อไปนี้
บาท

เป็นเงินค่า :

สต.

บาท(ตัวอักษร) .......................................................................................................................... รวม
คาชี้แจงอื่นๆ...........................................................................................................................................................................................................
..................................................................ผู้จ่ายเงิน

..................................................................ผู้รับเงิน

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

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

