ตรวจสอบแล้ว
1.…………………….…………ผูจ้ ดั การ
2.……………………….………กรรมการ
3.……………………….………ตัวแทน/ผูป้ ระสานงาน
ต่างโรงพยาบาล

หนังสือสัญญาเงินกูส้ ามัญประกันภัยผูค้ ้าประกัน
ที…่ ……..……..……….………………………..
ชื่อผูก้ ู…้ ………………………………………………………………………..วันที…่ …………………………………….…………………………..
ข้าพเจ้า………………………………………………….………..……………………สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
เลขทะเบียนสมาชิกที…่ ………………………รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.......................................................................
สังกัด.................................................บัตรประจาตัวประชาชน เลขที่………………………………………….…..………………ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั
บ้านเลขที…่ …………………ถนน………………………..…………….……….…ตาบล….……………….…………อาเภอ…………………..…………..
จังหวัด………………….…..………….…. ขอทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ซึง่ ต่อไปในหนังสือกูน้ ้ จี ะใช้คาว่า
สหกรณ์ เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กูเ้ งินจากสหกรณ์ ประเภท……………………………….……… เป็ นจานวน……………..………………..……บาท
(…………………………………………………………..………………) โดยจะนาไปใช้เพือ่ การดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยชัดเจน)
……………………………………..………………………………และข้าพเจ้าได้รบั เงินจานวนดังกล่าวนัน้ ในวันทีท่ าหนังสือกูน้ ้ โี ดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)………………………………..….………………บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ (ตัวอักษร) ……………………….………………ต่อปี รวม (ตัวอักษร) ……….…………………………งวด
เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็ นจานวนเงิน (ตัวอักษร) …………….……………………………………………………………………………………………บาท
ทัง้ นี้ตงั้ แต่งวดประจาเดือน…………………………………………เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทัง้ ต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในวันทาการสุดท้ายของเดือนที่
ระบุไว้สาหรับงวดนัน้ ๆ หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ งวดใดงวดหนึ่งให้ถอื ว่าผิดนัดชาระหนี้ในส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมด ข้าพเจ้ายินยอมให้
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ของเงินต้นทีเ่ หลือทัง้ หมดได้ดว้ ย
ในกรณีท่มี เี หตุจาเป็ นทีส่ หกรณ์จะต้องเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลีย่ นแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยทีก่ าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามที่กฎหมายกาหนด ทัง้ นี้สหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์เพิม่ ต้นเงินสาหรับชาระเบี้ยประกันภัยโครงการประกันภัยผูค้ า้ ประกันรายปี โดย
ต้นเงิน (ข้อ 1.) และการส่งงวดชาระหนี้ (ข้อ 2.) คงเดิม
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมือ่ ได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์หกั
จานวนเงินงวดชาระหนี้ ซึง่ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นนั้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพือ่ ส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใด ๆ ซึง่ กาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืน
เงินกูใ้ ห้ถอื ว่าเงินกูน้ ้ เี ป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้าจะต้อง
แจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สนิ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อ สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
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-2ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้สนิ ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินสะสมสาหรับข้าราชการ
บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดทีท่ างราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนได้
ข้อ 7. ในการกูค้ รัง้ นี้ ข้าพเจ้าได้นาใบหุน้ ของสหกรณ์เลขที่…………………จานวน…………………หุน้ เป็ นเงิน…………………บาท
จานวนไว้เพือ่ เป็ นหลักคา้ ประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอ่ ยู่จากทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้
แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สนิ ตามสัญญานี้ใ ห้ถอื ว่า ข้าพเจ้ายังคงมีภูมลิ าเนาอยู่ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือนี้
ทุกประการ
ข้อ 9. หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สนิ ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผูก้ ูย้ นิ ยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้และยินยอมจ่ายหนี้
พร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้นนั้ ด้วย
หนังสือสัญญาเงินกูน้ ้ ีทาไว้ ณ วันทีซ่ ง่ึ ระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

ลงชื่อ……..…………………….………………..ผูก้ ู ้
(……..…………………….………………..)
ลงชื่อ……..…………………….………………..พยาน
(……..…………………….………………..)
ลงชื่อ……..…………………….………………..จนท.สินเชื่อ/ตัวแทน/ผูป้ ระสานงานต่างโรงพยาบาล
(……..…………………….………………..)
ลงชื่อ……..…………………….………………..ผูอ้ นุมตั ิ
(……..…………………….………………..)

ข้าพเจ้า.................................................................................................ได้รบั เงินกู ้
จานวน...........................................บาท (...........................................................)
ตามหนังสือสัญญาเงินกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ .....................................
..............................................................................ผูร้ บั เงิน
..............................................................................เจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่าย
..............................................................................เจ้าหน้าทีผ่ ู ต้ รวจสัญญาเงินกู ้

Effective Date : 01/06/2022

วิสัยทัศน์ : เป็นสหกรณ์ชั้นนำที่มีความมั่นคง และสร้างคุณค่าให้กับสมาชิกได้อย่างยั่งยืน

FM-CRE-13 REV : 02 2/2

