สาหรับเจ้ าหน้ าทีก่ รอก
หนังสื อรับที่............./...............................
วันที่.......................................................

สาหรับเจ้ าหน้ าทีก่ รอก
หนังสื อกูเ้ งินที่............./................................
วันที่...........................................................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
คาขอและหนังสื อกู้เงินสามัญปันผล ประจาปี 2561
เขียนที่.........................................................
วันที่...............................................................................
เรี ยน ประธานกรรมการดาเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริ ญ จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................ทะเบียนสมาชิก............................................
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.................................................................สังกัด...............................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน............................................บาทโทรศัพท์....................................................................................................
ขอเสนอคาขอและหนังสือกูเ้ งินสามัญปั นผล ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญปั นผล จากสหกรณ์ฯ จานวน ................................................................................บาท
(...............................................................................................) เพือ่ นาไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้ คือ
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงชาระคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ย ในวันที่ขา้ พเจ้าได้รับ เงินปั นผล
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมเสี ยดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศกาหนดเป็ นคราวๆไป โดยจะจ่าย
ดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชาระเป็ นรายวันนับจากวันที่ไ ด้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ตามข้อ 1.เป็ นต้นไป และในกรณี มี การ
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อใด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ หัก เงิน ปั นผล ที่ สหกรณ์ พึง จ่ายให้ข ้าพเจ้าเพื่อ ชาระหนี้ ดังกล่ าวคืนแก่
สหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกข้อตกลงนี้ จนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งินและให้ถือว่าข้อบังคับและ
ระเบียบดังกล่าวรวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะกาหนดขึ้นใหม่หรื อแก้ไขเพิม่ เติมภายหลังเป็ นส่วนหนึ่ งของสัญญานี้
หากข้าพเจ้าปฏิบตั ิผดิ ข้อบังคับหรื อระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิ์เรี ยกเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้
ทันที
ข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ) ................................................................... ผูข้ อกู้
(...............................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................. พยาน/สมาชิก ลงชื่อ ............................................................ พยาน/สมาชิก
(...........................................................)
(.............................................................)

ข้าพเจ้า ผูก้ ูม้ อบอานาจให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ กระทาการแทนโดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้า (ผูก้ ู)้
ธ. กรุ งไทยฯ สาขา
บัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ ---
ข้าพเจ้า (ผูก้ )ู้
ได้รับเงินกู้ จานวน
บาท
(
) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ) ................................................................... ผูร้ ับเงิน
(...................................................................)
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ...................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(....................................................................)
(สาหรับเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ )
ยอดปันผลปี ที่แล้ว (2560) ...................................... บาท
หมายเหตุ

ยอดเฉลี่ยคืนปี ที่แล้ ว (2560)

บาท

1. ผูข้ อกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
ไม่เคย
เคย เดือน
2. อื่น ๆ (ระบุ)
(ลงชื่อ)

เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ
(....................................................................)

(ลงชื่อ)

ผูจ้ ดั การ
(....................................................................)

สาหรับเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์

สาหรับคณะกรรมการเงินกู้

(กรอกข้อมูล)

(พิจารณาอนุมตั )ิ

ยอดขอกู้
หัก หนี้อื่น
ดอกเบี้ย
คงเหลือรับ

บาท
บาท
บาท
บาท

อนุมตั ิ
(

บาท
)

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธาน/รอง
เหรัญญิก/เลขาฯ
กรรมการ

หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
เขียนที่ ..............................................................
วันที่....................................................................
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ข้าพเจ้า .................................................................................. เลขทะเบียนสมาชิก ...........................
รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง ......................................................... สังกัด .....................................................
โทรศัพท์มือถือ ................................................................... โทรศัพท์บ้าน .......................................................................
ยินยอมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด ดาเนินการหักเงินปันผล-เฉลี่ย
คืนประจาปี เพื่อการดังต่อไปนี้ (ให้กาเครื่องหมาย  ในช่องว่างที่ต้องการระบุเพิ่มเติม)
 ทุนเรือนหุ้น
 ชาระหนี้เงินกู้  เงินกู้ปันผลเฉลี่ยคืน  เงินกู้ฉุกเฉิน  เงินกู้สามัญ  เงินกู้พิเศษ

 เงินฝาก-ออมทรัพย์พิเศษ

เลขที่บัญชี

--
-- เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ที่

 เงินฝาก-ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่บัญชี
ได้รับมอบหมายดาเนินการถอนเงินโดยอัตโนมัติเพื่อชาระการ ดังต่อไปนี้
 สามัญ  สมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ จากัด
ในวันทาการแรกของเดือนมกราคม ของทุกปี
 สามัญ  สมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จากัด

ในวันทาการสุดท้ายของเดือนธันวาคม ของทุกปี
 สามัญ  สมทบ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ในวันทาการสุดท้ายของเดือนมกราคม ของทุกปี
 สามัญ  สมทบ ประกันสินเชื่อและประกันภัยผู้ค้าประกัน (กรณีที่ทาไว้)
 อื่นๆ (ระบุ) ...........................................................................................................................
.........................................................ผู้ให้คายินยอม
(........................................................)
.........................................................พยาน/สมาชิก
(........................................................)
.........................................................พยาน/สมาชิก
(........................................................)

