
 

 

 

               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี จ ากดั 

               ค าขอและสัญญากู้เงนิโครงการการให้เงนิกู้พเิศษแก่สมาชิกสามญั 

              เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID 19 

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

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั 
 

 ขา้พเจา้.............................................................ต าแหน่ง..............................................อาย.ุ..............ปี สมาชิกเลขท่ี........................... 
วนั เดือน ปีเกิด........./............./............สงักดัหน่วยงาน......................................... หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได.้............................... 
ท่ีอยูปั่จจุบนัเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ซอย................................ถนน.................................ต าบล.....................อ  าเภอ.............................
จงัหวดั..............................เลขท่ีบตัรประชาชน 13 หลกั........................................................อตัราเงินเดือน/เดือนละ................................บาท   
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินโครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามญัท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID 19 จาก
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั เป็นเงินจ านวน...............................บาท(...............................................................)
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพ 
 ขอ้ ๒. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนจ านวน 144 งวด โดยช าระเงินตน้ ปีท่ี 1 .......................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย 

 ปีท่ี 2 .......................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย   ปีท่ี 3 .........................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย ปีท่ี 4 .........................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย 
 ปีท่ี 5 .......................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย   ปีท่ี 6 .........................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย ปีท่ี 7 .........................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย 
 ปีท่ี 8 .......................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย   ปีท่ี 9 .........................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย ปีท่ี 10 .......................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย        
 ปีท่ี 11 ...................  บาท  พร้อมดอกเบ้ีย   ปีท่ี 12 ..................บาท ยกเวน้งวดสุดทา้ยใหช้ าระหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบ้ียทั้งหมด 

 ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ยินยอมเสียดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆไป โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินตน้คา้ง
ช าระเป็นรายวนันับจากวนัท่ีไดรั้บเงินกูจ้ากสหกรณ์ตามขอ้ ๑ เป็นตน้ไป และในกรณีมีการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียดงักล่าวเม่ือใด 
ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์คิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีเปล่ียนแปลงนั้นได ้
 ขอ้ ๔. ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนไปจนกวา่จะช าระหน้ีครบถว้น 
 ขอ้ ๕. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินและให้ถือว่าขอ้บงัคบัและระเบียบดงักล่าว
รวมทั้งขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีจะก าหนดข้ึนใหม่หรือแกไ้ขเพ่ิมเติมภายหลงัเป็นส่วนหน่ึงของสัญญาน้ี หากขา้พเจา้ปฏิบติัผิดขอ้บงัคบัหรือ
ระเบียบใหถื้อวา่ขา้พเจา้ผิดสญัญา และใหส้หกรณ์มีสิทธ์ิเรียกเงินกูด้งักล่าวคืนไดท้นัที 

ขอ้ ๖. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืนหรือเงินอ่ืนใดท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและใหถื้อเอาขอ้สัญญาน้ีเป็น
เจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้กักลบลบหน้ี โดยใหส้หกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหกักลบลบหน้ีได ้
 ขา้พเจา้ ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในสญัญาน้ีแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

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

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

(ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอก) 

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

วนัท่ี........../...................../..................... 

(ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอก) 

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

วนัท่ี............/..................../.................... 

      (หลกัฐานการย่ืนกู้) 
1.สลิปเงินเดือน(ล่าสุด) (ผู้กู้) 
2.ส าเนาหนา้บญัชีธนาคาร(ผู้กู้) 
3.ส าเนาทะเบียนบา้น(ผู้กู้) 
4.ส าเนาบตัรประชาชน/ขา้ราชการ 
     (ผู้กู้-คู่สมรสผู้กู้ / ผู้ค า้ – คู่สมรสผู้ค า้ ) 
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การรับเงินกู้ 

 ขอ้ ๗. ขา้พเจา้..............................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน.......................................................บาท 
(..........................................................................................) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ โดย   
 (   ) โอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์เลขท่ี.......................................  (   )โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ช่ือธนาคาร................................ 
สาขา............................................ประเภท.......................................เลขท่ีบญัชี....................................................................... 

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

- จ่ายเงินถูกต้องแล้ว.............................................................เจ้าหน้าทีก่ารเงินสหกรณ์ 
                       (.................................................................) 

ค ารับรองของผู้บังคบับัญชา 

ขา้พเจา้ขอรับรองวา่ ค  าเสนอของผูกู้เ้ป็นจริงทุกประการ ผูกู้มี้เงินเดือนคงเหลือพอท่ีจะหกัช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ไดแ้ละ
ไม่เป็นผูมี้พฤติการณ์ ซ่ึงอาจถูกพกั ออกจาก หรือลาออกจากราชการ หรืองานในหนา้ท่ีประจ า 
          (ลงช่ือ)...........................................................................(ผูบ้งัคบับญัชา/ผูรั้บมอบอ านาจ) 

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

ช่ือผู้ค า้ประกนั (1)..................................................................... สมาชิกเลขที่......................ต าแหน่ง.....................................สังกดั…….…..………..….เงนิเดือน.........................

ที่อยู่..............................................................................................................................โทรศัพท์ (มือถือ).....................................................หนังสือค า้ประกนัเลขที่....................... 

รายละเอยีดการตรวจสอบหลกัฐานและความเห็นเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 

            (ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าทีสิ่นเช่ือ     ลงช่ือ).........................................................ผู้จัดการ 
        (..........................................................)                        (นางวราภรณ์     ธงไชย) 

  
 
 

 

อนุมัติ 
 

(นายธนายุทธ    ศรไชย) 
 

 (นายอุทัย     เลยีงหิรัญถาวร)           (นายสมบูรณ์    เพญ็พมิพ์) 
 
  ( นายชาคริต          เช้ือชม )             (นายทวี          ศรีอ่อน) 

 

ขา้พเจา้……………………………………………..สาม/ีภรรยา ผู้กู้ ขา้พเจา้ยนิยอมให ้(ผูกู้)้ นาย/นาง………….…………………………... 
สามี / ภรรยา ของขา้พเจา้กูย้มืตามสญัญาไดแ้ละขา้พเจา้ทราบและยนิดี ปฏิบติัตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
                                      (ลงช่ือ).............................................................สาม ี/ ภรรยา  ผู้กู้ 
                                          (...........................................................) 



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ 
เขียนท่ี ................................................................................. 

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

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

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

............................................ต  าแหน่ง............................................และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี จ ากดั 

เลขทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงิน  และน าส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์

ขา้พเจา้เป็นสมาชิก     จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีไวก้บั   (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ ทั้งปัจจุบนั  อนาคต )  ดงัน้ี 

ขอ้  1. ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทาง

ราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ได้

แจง้ให ้ ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุน้หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี   จ ากดั  แทน

ขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้  2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้งและไดรั้บเงินบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้

จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทาง

ราชการตามขอ้  1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 

ขอ้  3. การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใด  ตามขอ้  2  เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทาง

ราชการแลว้  (ถา้มี)  ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็น

อนัดบัแรก 

ขอ้  4. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินตามขอ้  3  น้ี  ใหมี้ผลตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

ขอ้  5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสงักดั  โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ี

ขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะไดรั้บจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุน้  หรือเงิน

อ่ืน   ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สญัญาวา่  จะถือปฏิบติัตามค ายนิยอม

ในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ  เพียงแตส่หกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการ  หรือใหห้น่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

ขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  โดยตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม

เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนงัสือน้ีท าข้ึน  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  และฉบบัท่ีสองเก็บ

ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

    ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม (ผู้กู้) 

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

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

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

 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ 
เขียนท่ี ................................................................................. 

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

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

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

............................................ต  าแหน่ง............................................และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี จ ากดั 

เลขทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงิน  และน าส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์

ขา้พเจา้เป็นสมาชิก     จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีไวก้บั   (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ ทั้งปัจจุบนั  อนาคต )  ดงัน้ี 

ขอ้  1. ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทาง

ราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ได้

แจง้ให ้ ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุน้หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี   จ ากดั  แทน

ขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้  2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้งและไดรั้บเงินบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้

จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทาง

ราชการตามขอ้  1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 

ขอ้  3. การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใด  ตามขอ้  2  เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทาง

ราชการแลว้  (ถา้มี)  ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็น

อนัดบัแรก 

ขอ้  4. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินตามขอ้  3  น้ี  ใหมี้ผลตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

ขอ้  5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสงักดั  โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ี

ขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะไดรั้บจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุน้  หรือเงิน

อ่ืน   ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สญัญาวา่  จะถือปฏิบติัตามค ายนิยอม

ในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการ  หรือใหห้น่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

ขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  โดยตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม

เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนงัสือน้ีท าข้ึน  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  และฉบบัท่ีสองเก็บ

ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

    ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม (ผู้กู้) 

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

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

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

 



 

 
 

หนังสือยนิยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หักเงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คืน 

เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ือช าระค่าเบีย้ประกนัรายปี 

เงินบ ารุงรายปีและเงินสงเคราะห์ศพล่วงหน้า 

ท ำท่ี...สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ ำกดั 

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

ขำ้พเจำ้..............................................................................อำย.ุ.......ปี ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี.......................

หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย.......................ถนน.............................ต ำบล/ขขวง...............................อ ำเภอ...........................

จงัหวดั.................................รับรำชกำรสงักดั...................................................ต  ำขหน่ง...........................................................

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

ใหส้หกรณ์ออมทรัพยฯ์ ด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

1. ขำ้พเจำ้ขอเปิดบญัชีเงินฝำกประเภทออมทรัพยพ์ิเศษ ช่ือบญัชี................. .......................................

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

2. ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ หักเงินปันผลหรือเงินเฉล่ียคืนตำมจ ำนวนท่ีจะตอ้งช ำระค่ำเบ้ีย

ประกนัเป็นรำยปี เขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษของขำ้พเจำ้ขทนขำ้พเจำ้ทุกปี 

3. กำรหักเงินปันผลขละเงินเฉล่ียคืนเขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษของขำ้พเจำ้ขลว้ ขำ้พเจำ้ยินยอม

ให้สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ถอนเงินฝำกจำกบัญชีเงินฝำกดงักล่ำวของขำ้พเจำ้ ส่งให้กับบริษทัประกนัท่ีขำ้พเจ้ำได้ขจ้งไว้

ส ำหรับช ำระค่ำเบ้ียประกันเป็นรำยปี เงินบ ำรุงรำยปี ขละเงินสงเครำะห์ศพล่วงหน้ำของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์            

ท่ีสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ใชเ้ป็นหลกัประกนัสญัญำเงินกู ้

4. หนังสือยินยอมให้หักเงินดังกล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลตั้ งขต่บัดน้ีเป็นต้นไป ขละข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำ          

จะไม่ถอนกำรให้ค  ำยินยอมน้ีไม่ว่ำทั้ งหมดหรือบำงส่วน จนว่ำขำ้พเจ้ำจะไดพ้น้จำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์      

หรือพน้ภำระหน้ีสินท่ีขำ้พเจำ้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เวน้ขต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำกสหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขจงัหวดัอุบลรำชธำนี จ ำกดั 

5. ขำ้พเจำ้จะถอนเงินจำกบญัชีน้ีไดเ้ฉพำะส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนเท่ำนั้น 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีท ำข้ึน โดยควำมสมัครใจของขำ้พเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบขอ้ควำมขละถ้อยค ำ         

ในหนงัสือน้ีทั้งหมดขลว้ ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

ลงช่ือ...........................................................................ผูใ้หค้  ำยนิยอม (ผูกู้)้ 

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

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

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

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

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

 



 

หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ 
เขียนท่ี ................................................................................. 

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

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

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

............................................ต  าแหน่ง............................................และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัอบุลราชธานี จ ากดั 

เลขทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูห่กัเงิน  และน าส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์

ขา้พเจา้เป็นสมาชิก     จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีไวก้บั   (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่ ทั้งปัจจุบนั  อนาคต )  ดงัน้ี 

ขอ้  1. ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน  หกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทาง

ราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ได้

แจง้ให ้ ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุน้หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี   จ ากดั  แทน

ขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้  2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้งและไดรั้บเงินบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอ่ืนใด  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้

จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทาง

ราชการตามขอ้  1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 

ขอ้  3. การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใด  ตามขอ้  2  เม่ือไดห้กัช าระหน้ีแก่ทาง

ราชการแลว้  (ถา้มี)  ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็น

อนัดบัแรก 

ขอ้  4. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินตามขอ้  3  น้ี  ใหมี้ผลตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

ขอ้  5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสงักดั  โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ี

ขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะไดรั้บจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุน้  หรือเงิน

อ่ืน   ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สญัญาวา่  จะถือปฏิบติัตามค ายนิยอม

ในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ  เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการ  หรือใหห้น่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ี

ขา้พเจา้สงักดัอยูเ่พ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  โดยตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม

เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนงัสือน้ีท าข้ึน  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู ่  และฉบบัท่ีสองเก็บ

ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 
      
            ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม (ผู้ค า้ประกนัที.่............) 

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

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

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



 

      หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้โครงการพเิศษ 
                                                        แก่สมาชิกสามญัเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกจากผลกระทบการแพร่ระบาดของเช้ือ COVID 19 

เลขที่ .................../.......................  
วนัท่ี .................เดือน.................................พ.ศ..............  

ขา้พเจา้ .............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................อาย…ุ.………..….ปี  
เลขประจ าตวัประชาชน........................................................................... เป็น ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ           ลกูจา้งประจ า         
        อื่นๆ....................................ต าแหนง่.................................................................สงักดั................................................................... 
ไดร้บัเงินเดือน/คา่จา้ง เดือนละ.............................. บาท ที่อยูปั่จจบุนั บา้นเลขท่ี .................หมูท่ี่ ............. ถนน............................... 
ต าบล/แขวง................... อ าเภอ/เขต..........................จงัหวดั............................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์................................  
ไดท้ าหนงัสอืค า้ประกนัใหไ้วต้อ่  สหกรณอ์อมทรัพย ์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด      ซึง่ตอ่ไปนีใ้นหนงัสอืค า้ประกนันี ้
จะใชค้  าวา่ “สหกรณ”์ เพื่อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี ้ 

ขอ้ 1. ตามที่สหกรณไ์ดใ้ห.้......................................................................กูเ้งิน จ านวนเงินกู้................................................บาท 

(..............................................................) ตามหนงัสอืเงินกูส้ามญัที่ ............/.............ลงวนัท่ี .............................และผูกู้ไ้ดร้บัเงินไปจาก
สหกรณโ์ดยถกูตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค า้ประกนัหนีด้งักลา่วพรอ้มดอกเบีย้และคา่สนิไหมทดแทน     ตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็น
อปุกรณแ์หง่หนีน้ัน้ดว้ย  

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมค า้ประกนัหนีด้งักลา่วตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเรือ่งการสง่เงินงวดช าระหนี ้ อตัราดอกเบีย้ 
และการเรยีกคืนเงินกูก้่อนถึงก าหนดตามทีก่ลา่วไวใ้นหนงัสอืกูเ้งินส าหรบัเงินกูส้ามญันัน้โดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบตัิตามขอ้ผกูพนั
นัน้ๆ ทกุประการ จนกวา่หนีส้นิ และคา่สนิไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้  

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรบัผกูพนัวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ ์   ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ   ไมเ่ป็นเหตใุหข้า้พเจา้หลดุพน้จาก
การค า้ประกนัรายนี ้ จนกวา่ผูท้ีข่า้พเจา้ค า้ประกนัไวน้ีจ้ะไดใ้หส้มาชิกอื่น ซึง่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ ์ เห็นสมควรเขา้เป็นผู้ค  า้
ประกนัแทนขา้พเจา้  

ขอ้ 4. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งช าระหนีใ้หแ้ก่สหกรณแ์ทนผูกู้ ้  หลงัจากสหกรณไ์ดส้ง่หนงัสอืบอกกลา่วใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้ภายในหกสบิ
วนันบัแตว่นัท่ีลกูหนีผิ้ดนดั ขา้พเจา้ยินยอมช าระหนีโ้ดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรอืเจา้หนา้ที่ผูจ้า่ยเงินไดร้ายเดอืนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้ หกั
จ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนีซ้ึง่ขา้พเจา้ตอ้งช าระใหส้หกรณจ์ากเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้สง่ตอ่สหกรณด์ว้ย โดยขา้พเจ้าได้
ท าหนงัสอืยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ ์ และความยินยอมนีใ้หม้อียูต่ลอดไป ทัง้นีจ้นกวา่จะได้ช าระหนีต้าม
หนงัสอืกูเ้งินสามญัที่ขา้พเจา้ไดค้  า้ประกนันัน้ โดยสิน้เชิงแลว้  

ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสอืยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของขา้พเจา้มอบไวใ้หส้หกรณเ์พื่อแสดงตอ่
หนว่ยงานตน้สงักดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ที่จา่ยใหส้หกรณจ์นกวา่สหกรณจ์ะไดร้บัช าระหนีจ้นสิน้เชิง  

ขอ้ 6.   หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที่อยูจ่ากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอื ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณท์ราบเป็นหนงัสอืโดยทนัที  
ขา้พเจา้ไดอ้า่นขอ้ความในหนงัสอืค า้ประกนันีโ้ดยตลอดแลว้เห็นวา่ถกูตอ้ง จงึลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
 

             ค ายนิยอมของคูส่มรส  (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค า้ประกันมีคูส่มรส) 
ลงช่ือ…………………………………...ผู้ค า้ประกัน                ขา้พเจา้ นาย/นาง........................................................................              
 (……………….………………………….)                  เป็นคูส่มรสของ นาย/นาง................................................................ 
                                                                                                    ยินยอมใหคู้ส่มรสของขา้พเจา้     เป็นผูค้  า้ประกนัเงินกูส้ามญัของ 
ลงช่ือ………………………………...พยาน (สมาชิกเลขที่............)       สหกรณอ์อมทรพัยแ์หง่นี ้ตามหนงัสอืค า้ประกนัเงินกูข้า้งตน้และ 

(………………….……………………….)                                          ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

                     ..........................................................คูส่มรสผูใ้หค้  ายินยอม   
ลงช่ือ…………………………………...พยาน(สมาชิกเลขที่...........) (.........................................................) 
 (………………………………………….)             

  

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ 

ไม่ตอ้งตดิอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 

หนงัสือเงินกูท้ี่

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

ชื่อผูกู้ ้

.......................................................... 
ทะเบียนผูค้  า้ประกนั 

เลม่.............................หนา้

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



 

 

แบบฟอร์มสญัญา 

ปร้ินหนา้ 1 – 2 ใหอ้ยูใ่นแผน่เดียวกนั 

หนา้อ่ืนๆ ปร้ินหนา้ละแผน่ 



                                           

         ใบสมคัรสมาชิก 

          ประเภทสามญั 

        กองทุนอุบลอุ่นใจ 

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

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)....................................................................................................อาย.ุ......................ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน   เกิดวนัท่ี.........เดือน.............พ.ศ.......... 

 1.เลขทะเบียนสมาชิก สหกรณ์.............................. สหกรณ์ออมทรัพย.์...........................................................จ ากดั 

            เป็นสมาชิกสามญั            เป็นสมาชิกสมทบ   (ประเภทสมทบสหกรณ์ออมทรัพย)์  พนกังาน ลูกจา้งชัว่คราว 

 2.สถานท่ีติดต่อท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี...........................หมู่ท่ี ..........................ซอย...........................ถนน............................. 

ต าบล.......................................อ าเภอ..........................................จงัหวดั........................................รหสัไปรษณีย.์................... 

โทรศพัทท่ี์ท างาน..........................................................โทรศพัทมื์อถือ................................................................................... 

 3.ขอสมคัรเป็นสมาชิกกองทุนอุบลอุ่นใจ  (กอจ.) 

 4.การช าระเงินค่าสมคัรและเบ้ียประกนั  ดงัน้ี 

  4.1 การช าระเงินคร้ังแรกเร่ิมสมคัรเป็นเงิน............................บาท (ค่าสมคัร 100 บาท และเบ้ีนประกนั............................บาท) 
  4.2การช าระคร้ังต่อไป  ขา้พเจา้ยินยอมให้หกัและช าระเบ้ียประกนัอาย ุ  กอจ. ดงัน้ี 

          ช าระเป็นงินสด  ท่ี   กอจ.   หรือศูนยป์ระสานงาน  กอจ. 

           ช าระจากเงินปันผล  เฉล่ียคืน  จากสหกรณ์ตน้สังกดั 

                                                 โอนเขา้ระบบ บญัชี ของธนาคารกรุงไทย   สาขา ตลาดบา้นดู่   ช่ือบญัชี  สหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  เลขท่ีบญัชี    322-149493-9   
 5.หากขา้พเจา้เสียชีวิต  ขา้พเจา้ยินยอมมอบเงินสวสัดิการสงเคราะห์ให้สหกรณ์ตน้สังกดั  เพ่ือช าระหน้ีของขา้พเจา้  (กรณีสหกรณ์ตน้สังกดัเป็นศูนย์

ประสานงาน และส่วนท่ีเหลือมอบให้บุคคล  ตามท่ีก าหนดไวใ้นใบสมคัร กอจ.) 

 6.ขา้พเขา้ขอสัญญาว่า เมื่อคณะกรรมการอนุมติัให้ขา้พเจา้เป็นสมาชิกแลว้ ขา้พเจา้จะปฏิบติัตาม ขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศ ของกองทุนสวสัดิการ

อุบลอุ่นใจ   ทุกประการ 

 7.ข้าพเจ้า..............................................................................ขอรับรองว่า  ข้าพเจ้ามีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  (ไม่เคยมีประวัติการรักษาโรคตามใบรับรอง

แพทย์  กอจ. ก าหนด) มาก่อนวันสมัคร    ตามข้อบังคับ................................  หากข้าพเจ้ารู้แล้วเว้นเสียไม่เปิดเผยข้อความจริงหรือแถลงข้อความนั้นเป็นความเท็จ

ข้าพเจ้ายินยอมให้  กอจ. ใช้สิทธิ์ตัดรายช่ือพ้นสมาชิกภาพ  ตามข้อบังคับ.............................................................. 

      

     ลงช่ือ........................................................................ผูส้มคัร 

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

     ลงช่ือ........................................................................กรรมการสหกรณ์/เจา้หนา้ท่ีกองทุนตน้สังกดั  

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

 

 

โปรดเขียนตัวบรรจงและกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง 
เอกสารประกอบ 
(เร่ิมใชต้ั้งแต่ 1 มกราคม  2564  เป็นตน้ไป) 
          1.ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาบตัรขา้ราชการ 
และส าเนาทะเบียนบา้นผูส้มคัร 
          2.ส าเนาบตัรประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นผูรั้บเงิน
สวสัดิการท่ีระบุในใบสมคัร 
           3.ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง มีอายุไม่เกิน  30  วัน 
              (ตามแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของ   กอจ.) 



 

 

 

 

 

ส าหรับเจา้หนา้ท่ีกองทุนอุบลอุ่นใจ      ศูนยป์ระสานงานสหกรณ์ออมทรัพย  ์

 ตรวจสอบแลว้ขอรับรองวา่ผูส้มคัรเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัในการสมคัรสมาชิกกองทุนอุบลอุ่นใจ   

และไดแ้นบหลกัฐานการประกอบการสมคัรครบถว้น  พร้อมช าระเงินค่าสมคัร  และเงินเบ้ียประกนัชีวิต  ตามขอ้บงัคบัและ

ระเบียบกองทุนอุบลอุ่นใจ   ประกาศ  เร่ืองการรับสมคัรสมาชิกหรือการเปิดรับสมคัรสมาชิกเป็นกรณีพิเศษ แลว้แต่กรณี  

 

         ลงช่ือ.................................................. 

         ต าแหน่ง............................................. 

  ความเห็นของคณะกรรมการศูนยป์ระสานงานกองทุนอุบลอุ่นใจ 

เสนอ 

                                     เห็นควรอนุมติัให้สมคัรเป็นสมาชิก   กองทุนอุบลอุ่นใจ 

                 ไม่เห็นควรอนุมติั  เน่ืองจาก ................................................................................................................... ................................................................ 
 

         ลงช่ือ.................................................. 

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

                                                                                                                    ประธานศูนยป์ระสานงาน หรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย 

 

  ความเห็นของคณะกรรมการกองทุนอุบลอุ่นใจ 

ค าสั่ง 

                                     อนุมติัให้สมคัรเป็นสมาชิก   กองทุนอุบลอุ่นใจ 

                 ไม่เห็นควรอนุมติั  เน่ืองจาก ................................................................................. ..................................................................................................  

 
 

           ลงช่ือ.................................................. 

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

                                                                                                                                         ประธานกองทุนอุบลอุ่นใจ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
หนังสือแสดงเจตนารมณ์มอบเงินสงเคราะห์ 

กองทุนอุบลอุ่นใจ 
                                                                                              เขียนท่ี.......................................................................................... 

 วนัท่ี...............เดือน......................พ.ศ. ............. 
 ขา้พเจา้...........................................................อาย.ุ..............ปี  เกิดวนัท่ี...............เดือน.........................พ.ศ. ............... 
กองทุนอุบลอุ่นใจ  เลขทะเบียนท่ี.................. อยูบ่า้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี.........   ..ถนน...........................ต าบล..................
อ าเภอ......................จงัหวดั.........................รหสัไปรษณีย.์.......................โทรศพัทมื์อถือ............................. 
 

1.สถานภาพ 
           โสด                สมรส    คู่สมรสช่ือ...........................................................................        หยา่   หรือ   หมา้ย 
 2.ขา้พเจา้ขอแสดงเจตนารับเงินสงเคราะห์ท่ี  กอจ.  พงึจ่ายใหผู้จ้ดัการศพขา้พเจา้ 

คือ..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น..............................ของขา้พเจา้(10%ของเงินสงเคราะห์) 
ส่วนท่ีเหลือมอบใหบุ้คคล  ดงัต่อไปน้ีเป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์คือ  
2.1.................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.....................................ของขา้พเจา้  สัดส่วน..............% 
2.2.................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.....................................ของขา้พเจา้  สัดส่วน………..% 
2.3.................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.....................................ของขา้พเจา้  สัดส่วน………..% 
2.4.................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.....................................ของขา้พเจา้  สัดส่วน..............% 
2.5..................................................................เก่ียวขอ้งเป็น.....................................ของขา้พเจา้  สัดส่วน……….%.

  
โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี                  ไดรั้บเตม็จ านวนเพียงผูเ้ดียว                           

ไดรั้บส่วนแบ่งเท่าๆกนั 
           อ่ืนๆระบุ...................................................................................................................... 
 อน่ึง  ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  การแสดงเจตนาคร้ังน้ีเป็นไปดว้ยความสมคัรใจ ไม่มีผูใ้ดบงัคบั  ข่มขู่ หรือกระท าการ
ใดๆ ใหข้า้พเจา้แสดงเจตนาดงักล่าว  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั  ทา้ยหนงัสือน้ี 

ลงช่ือ..................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม 
                                             (..................................................................) 
                                ผูส้มคัรสมาชิก กอจ. 

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

 
ลงช่ือ..................................................................เจา้หนา้ท่ี กอจ. 

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



  ตราประทบั รพ. 
      

    

 ใบรับรองแพทย์ 

        สถานท่ีตรวจ............................................................... 

         วนัท่ี...............เดือน....................พ.ศ............ 
 ขา้พเจา้   นายแพทย ์/ แพทยห์ญิง ........................................................................................................................................................... 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม   เลขท่ี ......................................................................................................................................................... 

ไดท้  าการตรวจสอบประวติัและตรวจร่างกาย นาย  /  นาง  /  นางสาว...........................................................................................อาย.ุ..............ปี 

ปรากฏว่า   นาย  /  นาง  /  นางสาว........................................................................................................................................................................ 

ไม่เป็นผูมี้ร่างกายทุพพลภาพ   จนไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ ไม่ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ  และ  ปราศจากประวติั

การรักษาโรคเหล่าน้ีในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลแห่งน้ี 
(1) โรคมะเร็งทุกชนิด / ทุกระยะ 

  (2)  โรคหวัใจ 

  (3) โรควณัโรค 

  (4) โรคปอดเร้ือรัง 

(5) โรคเบาหวานขั้นรุนแรง 

(6) ภาวะไตวาย  (ลา้งไต) 

(7) โรคเอดส์ 

(8) โรคตบัแขง็ 

(9) โรคเอสแอลอี (SLE) 

(10) โรคอื่นๆ ตามท่ีคณะกรรมการเห็นว่าอนัตราย 

สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะของแพทย ์  (     )   สุขภาพแขง็แรง 

(     )   อื่นๆ ระบุ........................................................ 

         ลงช่ือ........................................................... 

          (....................................................) 
               แพทยผ์ูท้ าการตรวจร่างกาย 

หมายเหตุ (1) ตอ้งเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงจากสถานพยาบาลของรัฐ   ตามกฎหมายว่าดว้ยสถานพยบาล 

  (2) แพทยส์รุปความว่าเป็นผูม้ีสุขภาพแขง็แรง  หรืออ่ืนๆ ระบุโรค...................................................................................................................................... 

  (3) ใบรับรองแพทยฉ์บบัน้ีใชไ้ดไ้ม่เกิน 30 วนั  นบัตั้งแต่วนัท่ีตรวจร่างกาย 

  (4) หากพบว่าเป็นโรคตาม (1)-(9) หรือโรคอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าอนัตราย กองทุนอุบลอุ่นใจ จะไม่รับเป็นสมาชิก 

  (5) ให้ผูส้มคัรใชใ้บรับรองแพทยต์ามแบบท่ีกองทุนสวสัดิการอุบลอุ่นใจ  ก าหนดเท่านั้น  เพื่อประกอบการสมคัรเป็นสมาชิก 

**********************************************************************************************************************************************  

เรียน ประธานกองทุนสวสัดิการอุบลอุ่นใจ 

  ขา้พเจา้...................................................................ขอรับรองว่า  ขา้พเจา้ไม่เป็นโรคภยัไขเ้จบ้ ตาม (1)-(5) หากขา้พเจา้  รู้ดีอยูแ่ลว้  และเวน้เสียไม่เปิดเผย

ความจริงหรือแถลงขอ้ความนั้นเป็นเท็จ   ขา้พเจา้ยินยอมให้  กองทุนอุบลอุ่นใจ  ใช้สิทธิตดัรายช่ือพน้สมาชิกภาพกองทุนอุบลอุ่นใจ  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ 

คร้ังท่ี................... 

                                                                                                                                 ลงช่ือ.................................................ผูส้มคัรสมาชิก                                          

                                                                                                                                       (....................................................)  ตวับรรจง 
   

 



               โดยหนงัสือฉบับนีข้้าพเจ้า.....................................................................................................................ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่                                                                                                        ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่................................หมู่ที.่...................................................          

ซอย......................... ถนน...................................................ต าบล(แขวง)…............................................อ าเภอ(เขต)......................................................

จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี......................................โทรศัพท์บ้าน........................................โทรศัพท์มือถือ...............................

ยินยอมและมอบอ านาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์....................................................................................................................................................................

จ ากัด....หรือ..............................................................................................................................................................ซ่ึงเป็นผู้บัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่                                                                                                        ที่อยู่ปัจจุบันเลขที.่................................หมู่ที.่...................................................          

ซอย......................... ถนน...................................................ต าบล(แขวง)…............................................อ าเภอ(เขต)......................................................

จังหวัด..............................................รหัสไปรษณย์ี......................................โทรศัพท์บ้าน........................................โทรศัพท์มือถือ...............................

เป็นผู้ (   )  รับเงินค่าจัดการศพ (   )  รับเงินสงเคราะห์ (   ) อ่ืน ๆ ที่พงึได้รับ

แทนข้าพเจ้าเพ่ือน าเงินดังกล่าวช าระหนีข้อง.......................................................................................................................................................ที่มต่ีอ

สหกรณ์ออมทรัพย์.............................................................................................จ ากัด จนเสร็จการ

               ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับยินยอมและรับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนงัสือยินยอมและมอบอ านาจนีเ้สมือนว่าข้าพเจ้า

ได้กระท าด้วยตนเองทั้งส้ิน

               เพ่ือเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือ / ลายพมิพ์นิว้มือ ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว

( ลงช่ือ ) ….......................................... ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ                           ( ลงช่ือ ) ….......................................... ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ

      (….......................................................)                                                                     (….......................................................)

บัตรปชช.เลขที่ ..........................................                                                             บัตรปชช.เลขที่ ..........................................

( ลงช่ือ ) ….......................................... ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ                           ( ลงช่ือ ) ….......................................... ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ

      (….......................................................)                                                                     (….......................................................)

บัตรปชช.เลขที่ ..........................................                                                             บัตรปชช.เลขที่ ..........................................

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือช่ือ / ลายพมิพ์นิว้มือของผู้ยินยอมและมอบอ านาจ และผู้รับยินยอมและรับมอบอ านาจจริงและได้

ลงลายมือช่ือ / ลายพมิพ์นิว้มือต่อหน้าข้าพเจ้า

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

         (….......................................................)                                                                                (….......................................................)

( ลงช่ือ ) …................................................... ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ

                                                                          (….......................................................)

( ลงช่ือ ) …................................................... ผู้ยินยอมและรับมอบอ านาจ

                                                                         (….......................................................)

หนังสือยนิยอมและมอบอ านาจการรับเงนิสงเคราะห์
กองทุนอุบลอุ่นใจ (กอจ.)

                                                                                                                                  เขียนที่ ..............................................................................................

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



 

**หมายเหตุ** 
ใบรับรองแพทยใ์ชใ้นกรณี 

สมาชิกท่ียงัไม่สมคัรกองทุน กสธท.(ลา้นท่ี2) 

และสมาชิกใหม่ท่ียงัไม่มีหลกัประกนัสินเช่ือ 


