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

สัญญากู้เลขที่.................../...................
วันที่......................................................

คำขอกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเหตุจำเป็ นเร่ งด่ วน (เงินปั นผล)
สหกรณ์ ออมทรั พย์ กำรประปำส่ วนภูมิภำค จำกัด
เขียนที่...........................................................
วันที่..............................................................
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ การประปาส่วนภูมิภาค จากัด

ข้ าพเจ้ า............................................................................ อายุ...............ปี สมาชิกเลขที่.............................
ตาแหน่ง......................................................... สังกัด สานักงาน/สาขา/เขต.........................................................................
ปั จจุบนั ได้ รับเงินเดือน ๆ ละ...................................................บาท ทุนเรือนหุ้น...........................................................บาท
ที่อยู่ท่ สี ำมำรถติดต่ อได้ เลขที่............หมู่ที่........ ถนน........................... ซอย...........................ตาบล/แขวง....................
อาเภอ/เขต.................................จังหวัด................................รหัสไปรษณีย์.....................โทรศัพท์..............................
ข้ าพเจ้ าขอกู้เงิ นฉุ กเฉิ นเพื่ อเหตุ จ าเป็ นเร่ งด่ วน (เงิ นปั นผล) จากสหกรณ์ ออมทรั พย์ การประปาส่วนภู มิ ภาค จ ากั ด
จานวน............................................บาท (.......................................................................................................)
วัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินเพื่อ
ใช้ ในการครองชีพ
.
โอนเงินเข้ ำบัญชี ธนำคำรกรุ งไทย จำกัด (มหำชน) เลขที่............................................. สาขา..........................
รั บเป็ นเช็ค
ลงชื่อ
ผู้กู้
(..............................................................)
เจ้ำหน้ำที่ผู้ตรวจเอกสำร
ได้ตรวจสอบสัญญาถูกต้องแล้วเห็นควร
อนุมัติในวงเงิน..................................บาท
ลงชื่อ..........................................
วันที่...........................................

ลงชื่อ

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

สำหรับเจ้ำหน้ำที่
ผู้วินิจฉัยเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจาเป็นเร่งด่วน สำหรับเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
อนุมัติ
............................................................... .............................................
(............................................................) (...........................................)
วันที่......................................................... วันที่.......................................

ข้าพเจ้า................................................................................................. ได้รับเงินกูจ้ านวน.................................................บาท
(.......................................................................................) ตามหนังสื อกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ............................................................................ผูร้ ับเงิน
(......................................................................)
โปรดแนบเอกสารประกอบพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
1. สาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรพนักงาน
2. สาเนาใบแสดงการจ่ายเงินเดือนผูก้ ฉู ้ บับก่อนเดือนที่ขอกู ้ 1 เดือน
3. สาเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุ งไทย จากัด มหาชน (ชื่อผูก้ )ู ้

รับที่.............../....................
สัญญากู้เลขที่.................../....
หนังสือสัญญำกู้เงินฉุกเฉินเพื่อเหตุจำเป็ นเร่ งด่ วน (เงินปั นผล)

วันที่

สัญญาเลขที่................../......................

ทาที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
วันที่.............เดือน...............................พ.ศ. ................
สัญญานี ท้ าขึน้ ระหว่า งสหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ การประปาส่ว นภู มิ ภ าค จ ากัด ซึ่ง ต่ อ ไปนี ใ้ นสัญญาเรี ยกว่ า “ผู้ใ ห้ ก้ ู”
ฝ่ ายหนึง่ กับ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................สมาชิกเลขที่.............................
ตาแหน่ง............................................สังกัด...............................................อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่ที่.................
ถนน..................................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ/เขต........................................
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย์........................โทรศัพท์........................................ซึง่ ต่อไปนี ้ในสัญญา
เรียกว่า “ผู้ก้ ”ู อีกฝ่ ายหนึง่ ทั ้งสองฝ่ ายได้ ตกลงทาสัญญากันมีข้อความ ดังนี ้
ข้ อ 1 ผู้ก้ ไู ด้ ก้ เู งินจากผู้ให้ ก้ เู ป็ นจานวน...................................บาท (.....................................................................)
และได้ รับเงินไปครบจานวนแล้ วในวันที่ทาสัญญา
ข้ อ 2 ผู้ก้ ูตกลงช าระคื น เงิ น ต้ น เป็ นงวดรายเดื อ นภายในวัน สิ ้นเดื อ น งวดละ....................................บาท
(...........................................................................)พร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 5.25 ต่อปี (เงินต้ นงวดละไม่ ต่ ำกว่ ำ 100 บำท)
และส่วนที่เหลือ จะช าระให้ ครบถ้ วนงวดสุดท้ ายภายใน 12 เดื อนนับแต่วัน ที่ก้ เู งิน หรื อวันที่สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์ การประปา
ส่วนภูมิภาค จากัด จ่ายเงินปั นผลและเงินเฉลีย่ คืนประจาปี นั ้น
หากผู้ก้ ผู ิดนัดส่งเงินงวดชาระหนี ้ไม่ว่างวดหนึ่งงวดใด ให้ ถือว่าหนี ้เงินกู้ถงึ กาหนดชาระโดยสิ ้นเชิง
ทั ้งนี ้ ผู้ให้ ก้ ูสงวนสิทธิ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี ้ยตามความจาเป็ นเมื่อใดก็ไ ด้ โดยมิพักต้ องแจ้ ง ให้ ผ้ กู ้ ทู ราบ
ล่วงหน้ า และให้ ถือว่าผู้ก้ ยู ินยอม
ข้ อ 3 ผู้ก้ ูยินยอมให้ การประปาส่วนภูมิภาค หรื อผู้ที่ได้ รับ มอบหมายให้ ท าหน้ าที่ หักเงิน ได้ รายเดือน หรื อเงินอื่นใด
ที่ผ้ กู ้ มู ีสิทธิ ได้ รับจากการประปาส่วนภูมิภาค และยินยอมให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ การประปาส่วนภูมิภาค จากัด หักเงินปั นผล
เงินเฉลีย่ คืนประจาปี เพื่อชาระหนี ้ให้ กบั สหกรณ์ ภายใต้ เงื่อนไขสัญญาข้ อ 2 ตามที่สหกรณ์แจ้ งให้ ทราบได้ ทนั ที
ข้ อ 4 ผู้ก้ ยู ินยอมผูกพันตามข้ อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และมติต่าง ๆ ของสหกรณ์ทกุ ประการ
ผู้ก้ ไู ด้ อ่านข้ อความตามสัญญานี ้เข้ าใจโดยตลอดแล้ ว และยินยอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้ อสัญญาทุกประการ จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานการกู้ยืมต่อหน้ าพยาน

ลงชื่อ

ผู้ก้ ู
(.............................................................)

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

หนังสือยินยอมให้ หกั เงินได้ รำยเดือนหรือเงินอื่นใด ชำระหนีแ้ ก่ สหกรณ์
เขียนที่
วันที่

.

ให้ไว้ต่อ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค/ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
โดยหนังสือนี้ ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมว่า ถ้าสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
อนุ มั ติ เ งิ น กู้ ยื ม
เงินกู้สำมัญ
เงินกู้สำมัญ(สวัสดิกำร)
เงินกู้สำมัญเอนกประสงค์
เงินกู้สำมัญเพื่อซื้ออุปกรณ์กฬ
ี ำ
เงินกู้สำมัญเพื่อเหตุภัยพิบัติ
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน (เงินโบนัส)
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจำเป็นเร่งด่วน (เงินปันผล)
ข้าพเจ้ายินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขให้การประปาส่วนภูมิภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่จ่ายเงินหักเงินเดือน
เงินโบนัส เงินบาเหน็จ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิ
ได้รับจากการประปาส่วนภูมิภาค และยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด หักเงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืนประจาปี เพื่อชาระหนีใ้ ห้กับสหกรณ์ส่งชาระหนีต้ ามหนังสือแจ้งหนีข้ องสหกรณ์ฯ เป็นลาดับแรก
ในระหว่างที่การชาระหนี้เงินกู้ ดังกล่าวยังไม่เสร็จสิ้น ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนคายินยอมที่ให้ไ ว้
ข้างต้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากสหกรณ์ฯ ก่อน

ลงชื่อ
(

ผู้ให้ความยินยอม
)

(

คูส่ มรส
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

ลงชื่อ

ลงชื่อ

ลงชื่อ

