คําแนะนําการใชแบบฟอรม
แบบฟอรม คําขอและหนังสือกูเงินเพือ่ เหตุฉุกเฉิน
ใหสมาชิก สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ ที่มีความประสงคจะกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
ใหใชแบบฟอรมตามหนาที่ 2- 3 โดยจัดพิมพดวยเครื่องพิมพสี หรือ เครื่องพิมพเลเซอร
เทานั้น โดยใหหนาที่ 1 อยูดานหนาของกระดาษ หนาที่ 2 อยูทางดานหลังของกระดาษ

เงินกูฉุกเฉิน ตองแนบหลักฐานประกอบดังนี้
๑. ใบสลิปเงินเดือน (ฉบับจริง) สมุหการเงินและผูกู เซ็นชื่อในสลิป ใหเรียบรอย
๒. (กรณีมอบฉันทะ) ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ ของสมาชิกผูกูและผูแ ละผูรับมอบ
ฉันทะดวย (เจาของบัตรเซ็นตรับรองสําเนาถูกตองดวย)
๓. (กรณีมอบฉันทะ) ผูรับมอบฉันทะ จะตองนําบัตรประจําตัวขาราชการ ของผูรับมอบฉันทะ
และของผูกู มาแสดงตอเจาหนาที่ดว ย

ฝายจัดการสหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด
http://www.navy.mi.th/sattahipcoop
Email : wichet.eye@gmail.com
ติดตอสอบถาม เงินกู เงินฝาก หุน โทร. 71145 , 71147 , 71160

หนังสื อกูท้ .ี่ ..............................................
วันที่...........................................................
บัญชีเงินกูท้ .ี่ .............................................

รับที่..............................................
วันที่............/.............../................

คำขอและหนังสื อกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

เขียนที่...................................................................................................
วันที่...................เดือน...................................พ.ศ................................
เรี ยน คณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรื อสัตหี บ จากัด
ข้าพเจ้า......................................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ..................................................
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง....................................................................... สังกัด..............................................................................
ได้รับเงินได้รายเดือน................................................... บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินเพื่อเหตุฉุกเฉิ นดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จานวน.................................... บาท (........................................................................................
)
อัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ที่ใช้อยูใ่ นขณะที่ตอ้ งชาระหนี้ ตามหนังสื อกูน้ ้ ี โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังนี้.
......................................................................................................................................................................................................................................
ข้อ ๒. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งเงินกูค้ ืน ภายในสิ้ นเดือน...............................................ถึง............................................
จานวน..................งวด เป็ นเงินต้นงวดละ..................................บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย
ข้อ ๓. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
๓.๑ ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์
หักเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ ขอ้ ๒ เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
๓.๒ ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึง
กาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึ งถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
๓.๓ ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนี้ ซ่ ึ งมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ ให้เสร็ จสิ้ น
ตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงิน กบข. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
หรื อเงินอื่ นใดในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่ วยงานเจ้าสังกัด หรื อนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินดังกล่าวหักเงินชาระหนี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่ งชาระหนี้ ต่อสหกรณ์ให้เสร็ นสิ้ นเสี ยก่อนได้
ผูข้ อกู้
ขอรับรองยอดเงินคงเหลือตามสลิปจริง
(
)
(ลงชื่อ)...................................................
ตำแหน่ง.................................................
พยาน
วันที่........................................................
(
)
เอกสารทีต่ ้องแนบ
พยาน
1.สลิปเงินเดือน ๆ ปัจจุบัน (ฉบับจริง)
(
)
2.สาเนาบัตรข้ าราชการ/บัตรประชาชน

(สำหรับเจ้ ำหน้ ำทีส่ หกรณ์)

เงินได้รายเดือน
หมำยเหตุ

จานวนเงินกู.้ .............................................บาท
จำกัดวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ต้นเงินกูส้ ามัญ
ต้นเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น
จากัดวงเงินกู้
คงเหลือ
คงเหลือ

จากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

๑. ผูข้ อกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
๒. ข้อชี้ แจงอื่น ๆ ...................................................................................................................................................
เห็นควร อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
เจ้าหน้าที่ น.อ.หญิง
อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
(ผูต้ รวจสอบ)
น.อ.
ผูจ้ ดั การ

ข้าพเจ้าผูก้ ูม้ อบอานาจให้.......................................................................................ตาแหน่ ง...........................................................
สังกัด.......................................................................................เป็ นผูร้ ับเงินกูต้ ามหนังสื อกูแ้ ทนข้าพเจ้า
คำเตือน

ผูก้ ู้
ผูร้ ับมอบอานาจ

ถ้าท่านมอบอานาจให้ผอู้ ื่นรับเงินแทน
โปรดฝากบัตรประจาตัวของท่านไปกับผูร้ ับเงิน
แทนท่านด้วยเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

(

พยาน
)

(

พยาน
)

ผู้รับมอบอำนำจ
บัตรประจาตัว.......................................................
เลขที่.......................................................................

ข้าพเจ้า.................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน..................................................บาท
(..............................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที.่ ...................................................................
ผูร้ ับเงิน
ต้ องลงลำยมือชื่ อในกำรรั บเงินต่ อหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่ของสหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว

เจ้าหน้าที่การเงิน

