(สาหรับเจ้าหน้ าที่กรอก)

(สาหรับเจ้าหน้ าที่กรอก)
เลขที่รบั ..........................................

เลขที่สญ
ั ญา.........................................

วันที่........../...................../.....................

วันที่............/..................../....................

(หลักฐานการยื่นกู้)
1.สลิปเงินเดือน(ล่าสุ ด) (ผู้กู้)
2.สาเนาหน้าบัญชีธนาคาร(ผู้กู้)
3.สาเนาทะเบียนบ้าน(ผู้กู้)
4.สาเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
คาขอและสัญญากู้เงินโครงการการให้ เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกสามัญ
เพือ่ ช่ วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID 19 (โครงการ 2)

เขียนที่................................................................................
วันที่.................เดือน...............................พ.ศ.....................

(ผู้กู้-คู่สมรสผู้กู้ / ผู้คา้ – คู่สมรสผู้คา้ )
(ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร) ถ้ ามี

เรี ยน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด

ข้าพเจ้า.............................................................ตาแหน่ง..............................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขที่...........................
วัน เดือน ปี เกิด........./............./............สังกัดหน่วยงาน......................................... หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั เลขที่....................หมู่ที่..............ซอย................................ถนน.................................ตาบล.....................อาเภอ.............................
จังหวัด..............................เลขที่บตั รประชาชน 13 หลัก........................................................อัตราเงินเดือน/เดือนละ................................บาท
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินโครงการการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสามัญที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อCOVID 19(โครงการ 2)
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด เป็ นเงินจานวน...............................บาท(.........................................................)
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในการดารงชีพ
ข้อ ๒. ข้าพเจ้าขอชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนจานวน 144 งวด โดยชาระเงินต้น ปี ที่ 1 .......................บาท พร้อมดอกเบี้ย
ปี ที่ 2 .......................บาท พร้อมดอกเบี้ย ปี ที่ 3 .........................บาท พร้อมดอกเบี้ย ปี ที่ 4 .........................บาท พร้อมดอกเบี้ย
ปี ที่ 5 .......................บาท พร้อมดอกเบี้ย ปี ที่ 6 .........................บาท พร้อมดอกเบี้ย ปี ที่ 7 .........................บาท พร้อมดอกเบี้ย
ปี ที่ 8 .......................บาท พร้อมดอกเบี้ย ปี ที่ 9 .........................บาท พร้อมดอกเบี้ย ปี ที่ 10 .......................บาท พร้อมดอกเบี้ย
ปี ที่ 11 ................... บาท พร้อมดอกเบี้ย ปี ที่ 12 ......................บาท ยกเว้นงวดสุดท้ายให้ชาระหนี้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด
ข้อ ๓. ข้าพเจ้ายินยอมเสี ยดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ประกาศกาหนดเป็ นคราวๆไป โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้าง
ชาระเป็ นรายวันนับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ตามข้อ ๑ เป็ นต้นไป และในกรณี มีการเปลี่ย นแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่อใด
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้
ข้อ ๔. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนไปจนกว่าจะชาระหนี้ครบถ้วน
ข้อ ๕. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งินและให้ถือว่าข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว
รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบที่จะกาหนดขึ้นใหม่หรื อแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบตั ิผิดข้อบังคับหรื อ
ระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิ์เรี ยกเงินกูด้ งั กล่าวคืนได้ทนั ที
ข้อ ๖. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนี้อ ยู่ก ับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นาเงินค่าหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนหรื อเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็ น
เจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้าพเจ้า ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(ลงชื่อ)...........................................................ผูข้ อกู้
(............................................................)
(ลงชื่อ)..................................................พยาน
(..................................................)เลขสมาชิก............

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

-2ข้าพเจ้า……………………………………………..สามี/ภรรยา ผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ (ผูก้ )ู้ นาย/นาง………….…………………………...
สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้ากูย้ ืมตามสัญญาได้และข้าพเจ้าทราบและยินดี ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ
(ลงชื่อ).............................................................สามี / ภรรยา ผู้กู้
(...........................................................)
ชื่ อผู้คา้ ประกัน (1)..................................................................... สมาชิกเลขที.่ .....................ตาแหน่ ง.....................................สั งกัด…….…..………..….เงินเดือน.........................
ที่อยู่..............................................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ).....................................................หนังสื อคา้ ประกันเลขที่.......................

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า คาเสนอของผูก้ เู้ ป็ นจริ งทุกประการ ผูก้ มู้ ีเงินเดือนคงเหลือพอที่จะหักชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้และ
ไม่เป็ นผูม้ ีพฤติการณ์ ซึ่งอาจถูกพัก ออกจาก หรื อลาออกจากราชการ หรื องานในหน้าที่ประจา
(ลงชื่อ)...........................................................................(ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.........................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

การรับเงินกู้
ข้อ ๗. ข้าพเจ้า..............................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน.......................................................บาท
(..........................................................................................) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว โดย
( ) โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์เลขที่....................................... ( )โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร................................
สาขา............................................ประเภท.......................................เลขที่บญั ชี.......................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................ผูก้ ู้
(.....................................................................)
จ่ ายเงินถูกต้องแล้ว.............................................................เจ้ าหน้ าที่การเงินสหกรณ์ฯ
(.....................................................................)
รายละเอียดการตรวจสอบหลักฐานและความเห็นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ฯ
(ลงชื่ อ).........................................................เจ้ าหน้ าที่
(..........................................................)

ลงชื่ อ).........................................................ผู้จัดการ
(นางวราภรณ์ ธงไชย)
อนุมัติ

(นางศิวาภรณ์ เงินราง)
(นายชวน

จันทร์ เลื่อน)

(นายพัฒนะพงศ์ พรมลาย )

(นายชาคริต เชื้อชม)
(นายทวี

ศรีอ่อน)

หนังสื อยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หักเงินปันผลหรื อเงินเฉลี่ยคืน
เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพือ่ ชาระค่าเบีย้ ประกันรายปี
เงินบารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ ศพล่วงหน้ า
ทำที่...สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี จำกัด
วันที่..............เดือน...........................พ.ศ...................
ข้ำพเจ้ำ..............................................................................อำยุ. .......ปี ปัจจุบนั อยู่บำ้ นเลขที่.......................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................ตำ บล/แขวง...............................อำเภอ...........................
จังหวัด.................................รับรำชกำรสังกัด...................................................ตำแหน่ง...........................................................
เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี จำกัด เลขทะเบียนสมำชิก.........................มีควำมประสงค์
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดำเนินกำรต่อไปนี้
1. ข้ำพเจ้ำขอเปิ ดบัญชีเงินฝำกประเภทออมทรัพย์พิเศษ ชื่อบัญชี........................................................
หมำยเลขบัญชี............................................
2. ยินยอมให้ส หกรณ์ อ อมทรัพย์ฯ หัก เงิน ปั นผลหรื อ เงินเฉลี่ยคืนตำมจ ำนวนที่จ ะต้อ งชำระค่ำเบี้ ย
ประกันเป็ นรำยปี เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษของข้ำพเจ้ำแทนข้ำพเจ้ำทุกปี
3. กำรหักเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษของข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้ส หกรณ์ ออมทรัพย์ฯ ถอนเงินฝำกจำกบัญ ชีเงินฝำกดังกล่ำวของข้ำพเจ้ำ ส่ งให้ก ั บบริ ษัทประกันที่ขำ้ พเจ้ำได้แจ้งไว้
ส ำหรับ ชำระค่ำเบี้ ยประกันเป็ นรำยปี เงินบ ำรุ งรำยปี และเงิน สงเครำะห์ ศพล่ ว งหน้ำของสมำคมฌำปนกิ จ สงเครำะห์
ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ใช้เป็ นหลักประกันสัญญำเงินกู้
4. หนังสื อ ยิน ยอมให้ หั ก เงิน ดังกล่ำวข้ำ งต้น ให้ มี ผลตั้งแต่บัด นี้ เป็ นต้น ไป และข้ำพเจ้ำสัญ ญำว่ ำ
จะไม่ถ อนกำรให้คำยินยอมนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรื อ บำงส่ ว น จนว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พ้นจำกกำรเป็ นสมำชิ กสหกรณ์อ อมทรัพย์
หรื อ พ้นภำระหนี้ สิ นที่ข ้ำพเจ้ำมีต่อ สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ เว้นแต่จ ะได้รับค ำยินยอมเป็ นหนังสื อจำกสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
สำธำรณสุขจังหวัดอุบลรำชธำนี จำกัด
5. ข้ำพเจ้ำจะถอนเงินจำกบัญชีน้ ีได้เฉพำะส่วนที่เป็ นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเท่ำนั้น
หนังสื อ ยิน ยอมฉบับนี้ ทำขึ้ น โดยควำมสมัค รใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อ ควำมและถ้อ ยค ำ
ในหนังสือนี้ท้งั หมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
ลงชื่อ...........................................................................ผูใ้ ห้คำยินยอม (ผูก้ ู)้
(..........................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................พยำน
(........................................................................) เลขสมำชิก............
ลงชื่อ..........................................................................พยำน
(........................................................................) เลขสมำชิก............

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ ออมทรัพย์
เขียนที่ .................................................................................
วันที่.......................เดือน.............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.................ปี

ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่............หมู่ที่................ตรอก/ซอย.....................

ถนน.......................................ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..................................................รับราชการสังกัด
............................................ตาแหน่ง............................................และเป็ นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด เลข
ทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์อ อมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้า
เป็ นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ) ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้ รับจากทาง
ราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ได้แจ้งให้
ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้รับเงินบาเหน็จ บานาญหรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงิน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ข ้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ
1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์ จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระหุ้น หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุก
ประการ

เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ

หรือให้หน่วยงานของรัฐ

หรื อองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อ

ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน ข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง

โดยตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ท้งั หมดแล้ว

ตรงตาม

เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสือนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ และฉบับที่สองเก็บไว้กบั
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ลงชื่อ.........................................................................ผูใ้ ห้คายินยอม (ผู้ก้)ู
(.......................................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................) เลขสมาชิก.............

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

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้สหกรณ์ ออมทรัพย์
เขียนที่ .................................................................................
วันที่.......................เดือน.............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.................ปี ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่............หมู่ที่................ตรอก/ซอย..................ถนน
.......................................ตาบล/แขวง............................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด..........................................รับราชการสังกัด
............................................ตาแหน่ง............................................และเป็ นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด เลข
ทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์อ อมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้า
เป็ นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั (ส่วนราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบนั อนาคต ) ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้ รับจากทาง
ราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ได้แจ้งให้
ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้รับเงินบาเหน็จ บานาญหรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงิน
ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ
1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์ จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระหุ้น หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุก
ประการ

เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ

หรื อให้หน่วยงานของรัฐ

หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อ

ดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน ข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง

โดยตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ท้งั หมดแล้ว

ตรงตาม

เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสือนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ และฉบับที่สองเก็บไว้กบั
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ลงชื่อ.........................................................................ผูใ้ ห้คายินยอม (ผู้ก้)ู
(.......................................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน
(..........................................................) เลขสมาชิก.............

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

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้นไม่

หนังสือเงินกูท้ ี่

ต้องติดอากรแสตมป์
หนังสื อคา้ ประกันสาหรับเงินกู้โครงการพิเศษ
แก่สมาชิกสามัญเพื่อช่ วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ ระบาดของเชื้อ COVID 19ตามประมวลรัษฎากร
ทะเบี
ย
นผู
ค
้
า
้
ประกั
น
ชื่อผูก้ ู้
( โครงการ 2 )
..........................................................
เล่ม.............................หน้า
เลขที่ .................../.......................
...........................
วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า ................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................อายุ............ปี เลขประจาตัวประชาชน
...................................................................เป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างประจา อื่นๆ.......................................................
ตาแหน่ง ............................................................ สังกัด............................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ....................... บาท ที่อยู่
ปั จ จุบัน บ้านเลขที่ ............หมู่ที่ ......... ถนน............................. ตาบล/แขวง................... อ าเภอ/เขต.......................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย.์ ...............โทรศัพท์...................................ได้ทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู.้ ...................................................................บาท
(..............................................................) ตามหนังสือเงินกูส้ ามัญที่ ............/........ .....ลงวันที่ .............................และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ู้ในเรื่ องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรี ยกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกูเ้ งินสาหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกัน
รายนี้จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิน หัก เงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ
หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ได้
แจ้งในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือนและความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สั งกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่นหรื อหน่ วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิน่ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน่ แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ที่ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระหุ้น หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ แทน
ข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ
หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน ข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข้อ 6. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 5 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคา้ ประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

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

คายินยอมของคู่สมรส (ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้คู า้ ประกันมีคู่สมรส)
ลงชื่อ…………………………………….………...ผู้คา้ ประกัน
(…………….………………………….…….)
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
(…………….………………………….…….)
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
(…………….………………………….…….)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/น.ส......................................................................
เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง/น.ส...........................................................
ยินยอมให้ค่สู มรสของข้าพเจ้า เป็ นผูค้ า้ ประกันเงินกู้สามัญของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือคา้ ประกันเงินกูข้ า้ งต้นและ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
(.........................................................)

