เอกสารประกอบ
1.สาเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ / คู่สมรสผู้กู้
2.สลิปเงินเดือน ผู้กู้
3.สาเนาใบสาคัญการหย่า ผูก้ ู้
4.สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้
(ใช้ปากกาสีน้าเงินเท่านั้น)

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

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
ค้าขอกูไ้ ม่เกินทุนเรือนหุ้น
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................................ขอเสนอคาขอกู้
ไม่เกินทุนเรือนหุ้นเพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน..................................บาท (........................................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน)........................................................................................................
ข้อ 2. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง......................................................แผนก/ตึก.......................................
สังกัด.........................................................................กรมสุขภาพจิต บัตรประจาตัวประชาชน...................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย.................หมู่ที่......................ถนน...............................แขวง/ตาบล................................
เขต/อาเภอ.....................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์....................ได้รับเงินได้รายเดือน................................บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี้
ลาดับที่

ประเภทเงินกู้

เลขที่หนังสือกู้

วันที่ได้รับเงิน

วัตถุประสงค์ของการกู้

จานวนต้นเงินคงเหลือ

ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ........................................บาท (พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ฯ กาหนด) เป็นจานวน...................................งวด ตั้งแต่เดือน............................................
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกูไ้ ม่เกินทุนเรือนหุ้นให้ไว้ต่อสหกรณ์ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดไว้
ข้อ 6. ในการขอกู้เงินครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรส(ถ้ามี) ซึ่งพร้อมที่จะทาคาอนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้ต่อไป

ลงชื่อ............................................................ผู้ขอกู้
(............................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่............................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามทีไ่ ด้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
1. ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคาขอกู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่ ?

(

) จริง

(

) ไม่จริง

2. ในเวลานี้ผู้ขอกู้จะขอลาออกหรือมีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกงานหรือไม่ ?

(

) มี

(

) ไม่มี

3. ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์ฯ เป็นจานวนมากหรือไม่ ?

(

) มี

(

) ไม่มี

(ลงชื่อ)....................................................................(ผู้รับรอง)
(...................................................................)
ตาแหน่ง.....................................................................
(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรองเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู.้ .......................................บาท
เงินได้รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุ้น
(บาท)

จากัดวงเงินกู้
(บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
ฉุกเฉิน

สามัญ

โครงการ

กูไ้ ม่เกิน
ทุนเรือนหุ้น

รวม

วงเงินกู้คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ 1. เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่...........................................................................
2. ข้อชี้แจงอื่นๆ .......................................................................................................................................................................

............................................................เจ้าหน้าที่
.............../........................./..................

บันทึกการวินิจฉัย
คณะกรรมการเงินกู้ในการประชุมครั้งที่.............../.......................
มีมติ...............................................................................................
......................................................................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
หนังสือกู้เงินไม่เกินทุนเรือนหุ้น
ที…
่ …….……………..
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า.........................................................สมาชิกสามัญ / สมาชิกสมทบ เลขทะเบียนสมาชิกเลขที่................อายุ.............ปี
บัตรประจาตัวประชาชน................................ปรากฏตามสาเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี้ สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ประกอบอาชีพเป็น ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้างประจา ( ) พนักงานราชการ ( ) พกส. /ลูกจ้างชั่วคราว ( ) ผู้รับบานาญ ( ) สมาชิกสมทบ
ตาแหน่ง.....................................................แผนก/ตึก................................................สังกัด.................................................กรมสุขภาพจิต
ได้รับเงินได้รายเดือน............................บาท ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่..................ตรอก/ซอย.............หมู่ท.ี่ ..............ถนน............................
แขวง/ตาบล...........................เขต/อาเภอ.................................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.........................
ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เป็นจานวน..............................บาท (...............................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ............................................................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ..............................ต่อปี
ในกรณี ที่มี เหตุ จาเป็ นที่ สหกรณ์ ฯ จะต้ องเปลี่ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ยเงินกู้ ข้ าพเจ้า ยิน ยอมให้สหกรณ์ฯ เปลี่ย นแปลง
อัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอชาระคืนหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด งวดละ.............................................บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ย จานวน.........................งวด ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจาเดือน.............................................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สาหรับงวดนั้นๆ
ข้อ 4. ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินได้อื่นของข้าพเจ้า หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ฯ นั้น จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้ า
เพื่อส่งต่อสหกรณ์ฯ ด้วยความยินยอมนี้ให้มีอยู่ ตลอดไปโดยทาหนังสือยินยอมให้หักเงิ นได้รายเดือน และเงินอื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่า
จะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ถือว่าเงินกู้
ที่ได้รับไปจากสหกรณ์ฯ นี้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้า
จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมสาหรับ
ข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) หรือเงิน
อื่นใดที่ทางราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระหนี้พร้อมทั้งดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่ อ
สหกรณ์ฯ ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที

ข้อ 8. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์ฯ นาเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือ
เงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และให้ถือ
เอาข้อสัญญานี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์ฯ มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้อ 9. ข้ าพเจ้ า ได้ ทาหนังสื อ ยิน ยอมให้ เจ้ า หน้า ที่ ฝ่า ยการเงิน และบั ญ ชีข องหน่ ว ยงานข้า พเจ้า หั กเงิ น ได้ ร ายเดื อนและ
เงินได้อื่น มอบไว้ให้สหกรณ์ฯ ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกอยู่
ข้ าพเจ้ าได้ อ่ านข้ อความในหนั งสื อกู้ เงิ นส าหรั บเงิ นกู้ ไม่ เกิ นทุ นเรื อนหุ้ นนี้ โดยตลอดแล้ วเห็ นว่ าถู กต้ อง จึ งได้ ลงลายมื อชื่ อ
ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
................................................................ผู้กู้
(..............................................................)
............................................................พยาน
(...........................................................)
............................................................พยาน
(..........................................................)

ค้ายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า......................................................................เป็นคูส่ มรสของ.........................................................................
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงิน ไม่เกินทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ตามหนังสือกู้เ งินไม่เกิน
ทุนเรือนหุ้นข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
............................................................คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(............................................................)
............................................................พยาน
(............................................................)
ข้าพเจ้า..................................................................................................ได้รับเงินกู้จานวน..................................................บาท
(....................................................................) ตามหนังสือกูเ้ งินไม่เกินทุนเรือนหุ้นนี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..................................
............................................................ผูร้ ับเงิน
(............................................................)
............................................................เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน
(............................................................)
............................................................เหรัญญิก
(..........................................................)

หนังสือแนบท้ายสัญญาเงินกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นเลขที.่ ..................................
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช้าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า.......................................................................อายุ.................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย...............
หมู่ท.ี่ ......................ถนน...........................................แขวง/ตาบล................................................เขต/อาเภอ.............................................
จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..................โทรศัพท์................................ปฏิบตั ิงานตาแหน่ง................................................
สังกัด........................................................................ กรมสุภาพจิต และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที่............................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ข้าพเจ้าอยู่หักเงินและนาส่งให้สหกรณ์ที่ข้าพเจ้า
เป็นสมาชิกจึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ทุนเรือนหุ้น เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวง
สาธารณสุขหรือเงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.)
หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้ง
ให้ในแต่ละเดือน และชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการ ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ แจ้งและส่งเงินจานวนนั้นให้สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขไทย หรือเงินบาเหน็จ
เงินบานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด
เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ฯ ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด หรือ
บางส่วน จนกว่าข้ าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิก ของสหกรณ์ฯ หรื อพ้นภาระหนี้สินที่ข้ าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รั บ
คายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ฯ
ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้า หน้าที่ผู้ จ่ายเงิ นของส่ วนราชการ หรือหน่ วยงานของรัฐ ที่ข้าพเจ้าโอนไปสั งกัด มี อานาจหักเงิน เดือน ค่าจ้า ง
หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขไทย หรือเงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐเพื่อส่งชาระ
หนี้ ชาระค่าหุ้นให้สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคายินยอมให้หนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ฯ
ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ............................................................ผู้ให้คายินยอม
(............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(.............................................................)

