
 

 

 

               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 

               ค าขอและสัญญากู้เงินโครงการการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสามัญ 

                                  เพือ่ช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID 19 (โครงการ 2) 

        เขียนที่................................................................................ 
        วนัที่.................เดือน...............................พ.ศ..................... 
 
 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ  ากดั 
 

 ขา้พเจา้.............................................................ต าแหน่ง..............................................อาย.ุ..............ปี สมาชิกเลขที่........................... 
วนั เดือน ปีเกิด........./............./............สังกดัหน่วยงาน......................................... หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได.้............................... 
ที่อยูปั่จจุบนัเลขที่....................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน.................................ต าบล.....................อ  าเภอ............... ..............
จงัหวดั..............................เลขที่บตัรประชาชน 13 หลกั........................................................อตัราเงินเดือน/เดือนละ................................บาท   
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินโครงการการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกสามญัที่ไดร้ับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือCOVID 19(โครงการ 2)
จากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ  ากดั เป็นเงินจ านวน...............................บาท(.........................................................)
เพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด ารงชีพ 
 ขอ้ ๒. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนจ านวน 144 งวด โดยช าระเงินตน้ ปีที่ 1 .......................บาท  พร้อมดอกเบี้ย 

 ปีที่ 2 .......................บาท พร้อมดอกเบี้ย   ปีที่ 3 .........................บาท   พร้อมดอกเบี้ย ปีที่ 4 .........................บาท พร้อมดอกเบี้ย 
 ปีที่ 5 .......................บาท  พร้อมดอกเบี้ย   ปีที่ 6 .........................บาท   พร้อมดอกเบี้ย ปีที่ 7 .........................บาท  พร้อมดอกเบี้ย 
 ปีที่ 8 .......................บาท  พร้อมดอกเบี้ย   ปีที่ 9 .........................บาท   พร้อมดอกเบี้ย ปีที่ 10 .......................บาท  พร้อมดอกเบี้ย        
 ปีที่ 11 ...................  บาท  พร้อมดอกเบี้ย   ปีที่ 12 ......................บาท ยกเวน้งวดสุดทา้ยให้ช าระหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด 

 ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ยินยอมเสียดอกเบี้ ยตามอตัราดอกเบี้ ยที่สหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆไป โดยจะจ่ายดอกเบี้ ยจากเงินตน้คา้ง
ช าระเป็นรายวนันับจากวนัที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ตามข้อ ๑ เป็นตน้ไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ ยดังกล่าวเม่ือใด 
ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอตัราที่เปลี่ยนแปลงนั้นได ้
 ขอ้ ๔. ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์หักเงินไดร้ายเดือนไปจนกว่าจะช าระหน้ีครบถว้น 
 ขอ้ ๕. ขา้พเจา้ไดร้ับทราบขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ที่เก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินและให้ถือว่าขอ้บงัคบัและระเบียบดงักล่าว
รวมทั้งขอ้บงัคบัและระเบียบที่จะก าหนดขึ้นใหม่หรือแกไ้ขเพิ่มเติมภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี หากขา้พเจา้ปฏิบตัิผิดขอ้บงัคบัหรือ
ระเบียบให้ถือว่าขา้พเจา้ผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธ์ิเรียกเงินกูด้งักล่าวคืนไดท้นัที 

ขอ้ ๖. ตราบใดที่ขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจา้ประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่
ขา้พเจา้ไดร้ับไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท้ี่ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดร้ับเงินดงักล่าวและให้ถือเอาขอ้สัญญาน้ีเป็น
เจตนาของขา้พเจา้ที่จะให้หักกลบลบหน้ี โดยให้สหกรณ์มีอ านาจที่จะด าเนินการหักกลบลบหน้ีได ้
 ขา้พเจา้ ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญาน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

           (ลงช่ือ)...........................................................ผูข้อกู ้
                                   (............................................................) 

        (ลงช่ือ)..................................................พยาน        (ลงช่ือ)...................................................พยาน 
                              (..................................................)เลขสมาชิก............                     (..................................................)เลขสมาชิก............ 
 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 

เลขที่รบั.......................................... 

วนัที่........../...................../..................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 

เลขที่สญัญา......................................... 

วนัที่............/..................../.................... 

      (หลักฐานการยื่นกู้) 
1.สลิปเงินเดือน(ล่าสุด) (ผู้กู้) 
2.ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร(ผู้กู้) 
3.ส าเนาทะเบียนบา้น(ผู้กู้)  
4.ส าเนาบตัรประชาชน/ขา้ราชการ 
     (ผู้กู้-คู่สมรสผู้กู้ / ผู้ค า้ – คู่สมรสผู้ค า้ ) 
   (ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร) ถ้ามี 
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ช่ือผู้ค า้ประกัน (1)..................................................................... สมาชิกเลขที.่.....................ต าแหน่ง.....................................สังกัด…….…..………..….เงินเดือน.........................

ที่อยู่...................................................................................................................... ........โทรศัพท์ (มือถือ).....................................................หนังสือค า้ประกันเลขที่....................... 

ค ารับรองของผู้บังคับบัญชา 

ขา้พเจา้ขอรับรองว่า ค าเสนอของผูกู้เ้ป็นจริงทุกประการ ผูกู้ม้ีเงินเดือนคงเหลือพอที่จะหักช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ไดแ้ละ
ไม่เป็นผูม้ีพฤติการณ์ ซ่ึงอาจถูกพกั ออกจาก หรือลาออกจากราชการ หรืองานในหนา้ที่ประจ า 
          (ลงช่ือ)...........................................................................(ผูบ้งัคบับญัชา/ผูรั้บมอบอ านาจ) 

                  (.........................................................................) 
               ต าแหน่ง............................................................... 

     
การรับเงินกู้ 

 ขอ้ ๗. ขา้พเจา้..............................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน.......................................................บาท 
(..........................................................................................) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ โดย   
 (   ) โอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์เลขที่.......................................  (   )โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ช่ือธนาคาร................................ 
สาขา............................................ประเภท.......................................เลขที่บญัชี....................................................................... 

 

     (ลงช่ือ)..........................................................ผูกู้ ้ 
     (.....................................................................) 
  

 จ่ายเงินถูกต้องแล้ว.............................................................เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์ฯ 
(.....................................................................) 

 

รายละเอียดการตรวจสอบหลักฐานและความเหน็เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 

            (ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าที่    ลงช่ือ).........................................................ผู้จัดการ 
        (..........................................................)                        (นางวราภรณ์     ธงไชย) 

  
 
 

 

อนุมัติ 
 

(นางศิวาภรณ์     เงินราง) 
 

 (นายชวน       จันทร์เลื่อน)                   (นายชาคริต     เช้ือชม) 
 

 
 (นายพัฒนะพงศ์    พรมลาย )             (นายทวี           ศรีอ่อน) 

 

ขา้พเจา้……………………………………………..สามี/ภรรยา ผู้กู้  ขา้พเจา้ยินยอมให้ (ผูกู้)้ นาย/นาง………….…………………………... 
สามี / ภรรยา ของขา้พเจา้กูย้ืมตามสัญญาไดแ้ละขา้พเจา้ทราบและยินดี ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
                                      (ลงช่ือ).............................................................สามี / ภรรยา  ผู้กู้ 
                                          (...........................................................) 



 

 
 

หนังสือยนิยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หักเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน 

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพือ่ช าระค่าเบีย้ประกันรายปี 

เงินบ ารุงรายปีและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 

ท ำท่ี...สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ ำกดั 

                                                                                                                วนัท่ี..............เดือน...........................พ.ศ................... 

ขำ้พเจำ้..............................................................................อำยุ. .......ปี ปัจจุบนัอยู่บำ้นเลขท่ี.......................

หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................ต ำ บล/แขวง...............................อ  ำเภอ...........................

จงัหวดั.................................รับรำชกำรสังกดั...................................................ต ำแหน่ง...........................................................

เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ ำกดั  เลขทะเบียนสมำชิก........... ..............มีควำมประสงค์

ให้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

1. ขำ้พเจำ้ขอเปิดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพยพิ์เศษ ช่ือบญัชี................. .......................................

หมำยเลขบญัชี............................................  

2. ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หักเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืนตำมจ ำนวนท่ีจะต้องช ำระค่ำเบ้ีย

ประกนัเป็นรำยปี เขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษของขำ้พเจำ้แทนขำ้พเจำ้ทุกปี 

3. กำรหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษของขำ้พเจำ้แลว้ ขำ้พเจ้ำยินยอม

ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ถอนเงินฝำกจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของขำ้พเจ้ำ ส่งให้กับบริษัทประกันท่ีขำ้พเจ้ำได้แจ้งไว้

ส ำหรับช ำระค่ำเบ้ียประกันเป็นรำยปี เงินบ ำรุงรำยปี และเงินสงเครำะห์ศพล่วงหน้ำของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์            

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ใชเ้ป็นหลกัประกนัสัญญำเงินกู้ 

4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำ          

จะไม่ถอนกำรให้ค  ำยินยอมน้ีไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จนว่ำขำ้พเจ้ำจะได้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์      

หรือพ้นภำระหน้ีสินท่ีข้ำพเจ้ำมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เวน้แต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ ำกดั 

5. ขำ้พเจำ้จะถอนเงินจำกบญัชีน้ีไดเ้ฉพำะส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดขึ้นเท่ำนั้น 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท ำขึ้ น โดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำ         

ในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

ลงช่ือ...........................................................................ผูใ้ห้ค  ำยินยอม (ผูกู้)้ 

        (..........................................................................) 
 

ลงช่ือ..........................................................................พยำน  

         (........................................................................) เลขสมำชิก............ 
 

ลงช่ือ..........................................................................พยำน  

         (........................................................................) เลขสมำชิก............ 

 



 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เขียนท่ี .................................................................................  

                                                                    วนัท่ี.......................เดอืน.............................พ.ศ...................  

ขา้พเจา้..................................................................อาย.ุ................ปี ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี............หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.....................

ถนน.......................................ต าบล/แขวง...............................อ  าเภอ/เขต..............................จงัหวดั..................................................รับราชการสังกดั

............................................ต าแหน่ง............................................และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด เลข

ทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หกัเงิน  และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้

เป็นสมาชิก     จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บั   (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต )  ดงัน้ี 

ขอ้  1. ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดอืน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงได้รับจากทาง

ราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ไดแ้จง้ให ้ 

ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้  2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้งและไดร้ับเงินบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอื่นใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงิน

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่  หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจา้พึงไดร้ับจากทางราชการตามขอ้  

1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอบุลราธานี  จ ากัด  แทนขา้พเจา้ทุกครั้ ง 

ขอ้  3. การหักเงินเดอืน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  2  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  

(ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  กอ่นเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้  4. หนงัสือยินยอมให้หักเงินตามขอ้  3  น้ี  ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค  ายินยอมน้ีไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

ขอ้  5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่ง

หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะ

ไดร้ับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุ้น  หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ออม

ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่า  จะถอืปฏบิติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุก

ประการ  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่เพ่ือ

ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้กเ็ป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  โดยตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม

เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนงัสือน้ีท าขึ้น  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  และฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บั

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

    ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้ห้ค  ายินยอม (ผู้กู้) 

                           (.......................................................................) 
 

   ลงช่ือ...........................................................พยาน               ลงช่ือ................................................................พยาน 

         (..........................................................) เลขสมาชิก.............                      (..............................................................)เลขสมาชิก............. 

 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์ 
เขียนท่ี .................................................................................  

                                                                                                                    วนัท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ................... 

ขา้พเจา้..................................................................อาย.ุ................ปี ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี............หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย..................ถนน

.......................................ต าบล/แขวง............................อ  าเภอ/เขต..............................จงัหวดั..........................................รับราชการสังกดั

............................................ต าแหน่ง............................................และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด เลข

ทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หกัเงิน  และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้

เป็นสมาชิก     จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บั   (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต )  ดงัน้ี 

ขอ้  1. ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดอืน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงได้รับจากทาง

ราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ไดแ้จง้ให ้ 

ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้  2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้งและไดร้ับเงินบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอื่นใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงิน

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่  หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงไดร้ับจากทางราชการตามขอ้  

1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอบุลราธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกครั้ ง 

ขอ้  3. การหักเงินเดอืน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  2  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  

(ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  กอ่นเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้  4. หนงัสือยินยอมให้หักเงินตามขอ้  3  น้ี  ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค  ายินยอมน้ีไม่ว่าทั้งหมด

หรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

ขอ้  5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่ง

หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะ

ไดร้ับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุ้น  หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ออม

ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่า  จะถอืปฏบิติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุก

ประการ  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่เพ่ือ

ด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้กเ็ป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  โดยตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม

เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนงัสือน้ีท าขึ้น  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  และฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บั

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

    ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้ห้ค  ายินยอม (ผู้กู้) 

                           (.......................................................................) 
 

 

   ลงช่ือ...........................................................พยาน               ลงช่ือ................................................................พยาน 

         (..........................................................) เลขสมาชิก.............                      (..............................................................)เลขสมาชิก............. 

 
 



ค ายินยอมของคู่สมรส  (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค า้ประกันมีคู่สมรส) 

ขา้พเจา้ นาย/นาง/น.ส......................................................................              
เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง/น.ส........................................................... 
 ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้     เป็นผูค้  า้ประกนัเงินกู้สามญัของ 

 สหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งนี ้ตามหนงัสือค า้ประกนัเงินกูข้า้งตน้และ 

 ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 

            ..........................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม   
            (.........................................................) 
 

      

              หนังสือค า้ประกันส าหรับเงินกู้โครงการพิเศษ 

                                                                 แก่สมาชิกสามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID 19 

                                                                                                                                         ( โครงการ 2 )  

เลขท่ี .................../.......................  
วนัท่ี .................เดือน.................................พ.ศ..............  

ขา้พเจ้า ................................................................... .............สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.......................อายุ............ปี เลขประจ าตวัประชาชน
...................................................................เป็น         ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ          ลูกจา้งประจ า อื่นๆ.......................................................
ต าแหน่ง ............................................................ สังกดั............................................................ไดร้ับเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ....................... บาท ท่ีอยู่
ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี ............หมู่ท่ี ......... ถนน............................. ต าบล/แขวง................... อ  าเภอ/เขต............ ...........จังหวดั............................
รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..................................ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต่้อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด      
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้................................................................กูเ้งิน จ านวนเงินกู.้...................................................................บาท 

(..............................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี ............/........ .....ลงวนัท่ี .............................และผูกู้ไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน     ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย  

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ได้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการ
เรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกู้สามญันั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้นๆ ทุกประการ 
จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้  

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนั
รายน้ีจนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้  

ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจ้าตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้้ ขา้พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  
หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจ้าสังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ได้
แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแลว้แต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนขา้พเจ้าทุกเดือนและความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ี
จนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจ้าตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจ้าหนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่ง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ี ขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะ
ได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุ้น  หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ แทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่า  จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  
หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 6. การหักเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  5  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  
(ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค า้ประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

            

ลงช่ือ…………………………………….………...ผู้ค า้ประกัน    
        (…………….………………………….…….)   
                                
                                                               

ลงช่ือ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................) 
        (…………….………………………….…….)        
                          

 

ลงช่ือ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)                    
        (…………….………………………….…….) 

 

หนงัสือเงินกูท้ี่

................./........................... 

ชื่อผูกู้ ้

.......................................................... 

ทะเบียนผูค้ า้ประกัน 

เล่ม.............................หนา้

........................... 

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ไม่

ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 


