เลขที่รับ............./..........
วันที่.............................

เลขที่สญ
ั ญา.........../........
วันที่...............................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุขลาพูน จากัด
คาขอและสัญญากู้เงินฉุกเฉินเพื่อแก้ ไขปั ญหาเศรษฐกิจ (เงินปั นผล)
เขียนที่................................................................
วันที่............เดือน.....................พ.ศ....................
ข้ อ 1. ข้ าพเจ้ า............................................................................เลขทะเบียนสมาชิก...................
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่................................................เกิดวันที่..........เดือน.........................พ.ศ.......
สังกัดหน่วยงาน......................ตาแหน่ง................................อัตราเงินเดือน / ค่าจ้ างเดือนละ.................บาท
ปั จจุบนั อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่...........ตาบล..................อาเภอ................จังหวัด..............
หมายเลขโทรศัพท์.........................................................
มีสถานภาพ [ ] โสด [ ] สมรส [ ] หย่า [ ] หม้ าย
ข้ อ 2. ข้ าพเจ้ าขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด จานวน.......................บาท
(......................................................................) เพื่อนาไปใช้ ...................................................................
ข้ อ 3. ข้ าพเจ้ าตกลงชาระคืนเงินต้ นและดอกเบี ้ยให้ แก่สหกรณ์ในวันที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินปั นผล
ข้ อ 4. ข้ าพเจ้ ายินยอมจ่ายดอกเบี ้ยตามอัตราดอกเบี ้ยที่สหกรณ์ประกาศกาหนดเป็ นคราว ๆ ไป โดยจะ
จ่ายดอกเบี ้ยจากเงินต้ นค้ างชาระเป็ นรายวันนับจากวันที่ได้ รับเงินกู้จากสหกรณ์ ตามข้ อ 2. เป็ นต้ นไป และในกรณี
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยดังกล่าวเมื่อใด ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์คิดดอกเบี ้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลง
นันได้
้
ข้ อ 5. ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ สหกรณ์หกั เงินปั นผลที่สหกรณ์พึงจ่ายให้ แก่ข้าพเจ้ า เพื่อชาระหนี ้ดังกล่าวคืนแก่
สหกรณ์ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ยกเลิกข้ อตกลงนี ้จนกว่าจะชาระหนี ้ครบถ้ วน
ข้ อ 6. ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบข้ อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้ องกับการกู้เงินและให้ ถือว่า
ข้ อบังคับและระเบียบดังกล่าวรวมทังข้
้ อบังคับและระเบียบที่จะกาหนดขึ ้นใหม่หรือแก้ ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็ นส่วน
หนึ่งของสัญญานี ้ หากข้ าพเจ้ าปฏิบตั ิผิดข้ อ บังคับหรือระเบียบ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าผิดสัญญา และให้ สหกรณ์มีสิทธิ
เรียกเงินกู้ดงั กล่าวคืนได้ ทนั ที
ข้ าพเจ้ า ได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสัญญานี ้แล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ก้ ู
(..................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(..................................................)
ข้ าพเจ้ า.......................................................ได้ รับเงินกู้จานวน..........................บาท
(................................................................................................. ) ไว้ เป็ นการถูกต้ องแล้ ว
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ก้ ู / ผู้รับเงิน
(......................................................)
จ่ายเงินถูกต้ องแล้ ว........................................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
(.......................................................)

2
หนังสือยินยอมให้หกั เงินปั นผลชาระหนีเ้ งินกู้
ทาที่...............................................................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ...........
ตามที่ข้าพเจ้ า (นาย / นาง / นางสาว.................................................................... อายุ............ปี
อยู่บ้านเลขที่...................หมู่ที่...........ตาบล.........................อาเภอ.......................จังหวัด......................
ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาพูน จากัด หักเงินปั นผลที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับเพื่อชาระหนี ้เงินกู้
เงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ยถึงวันที่ข้าพเจ้ าได้ รับเงินปั นผล
เพื่อเป็ นหลักฐานแห่งการยินยอม ข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชื่อให้ ไว้ เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ให้ คายินยอม
(.....................................................)
(ลงชื่อ)....................................................พยาน
(...................................................)
…………………………………………………………………………………………………………………
สาหรั บเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์
1. รายละเอียดการให้ก้ ู
หุ้นยกมาต้ นปี 1 ธันวาคม 2560 ให้ ก้ ไู ด้ ร้อยละ 5 ของเงินหุ้นที่ยกมาต้ นปี
มีสิทธิให้ ก้ ไู ด้ ..................บาท
2. เห็นสมควร
[ ] อนุมตั ิ
[ ] ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก......................................................
(ลงชื่อ)........................................เจ้ าหน้ าที่สินเชื่อ
(.........................................)
……………………………………………………………………………………………………………
[ ] อนุมตั ิ
[ ] ไม่อนุมตั ิ เนื่องจาก..........................................................
(ลงชื่อ)..................................................ประธาน / รองประธาน / ผู้จดั การ
(.................................................)
เอกสารประกอบการกู้เงิน
- สาเนาบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อ บัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมรั บรองสาเนาถูกต้ อง 1 ฉบับ

