รับที่.......................................................

หนังสือกู้ที่....................../....................

วันที่.......................................................

วันที่....................................................

คำขอกู้เงินสำมัญ

บัญชีเงินกู้ที่.........................................

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

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด
ข้าพเจ้า....................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่......................................................

สังกัด.............................................................................................................ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จานวน................................................บาท (...........................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน) ..........................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
ข้อ 2. ขณะนี้ข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง........................................................สังกัด................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่...............หมู่ที่............ถนน..............................ตาบล..................................อาเภอ....................................................
จังหวัด.....................................มีเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ..........................................บาท เงินประจาตาแหน่ง....................................บาท
เงินค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับข้าราชการระดับ 8 และ 8ว..........................................บาท รวม..........................................บาท
ข้อ 3. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้

คำเสนอคำประกัน
ลำดับ
ที่
1

สมำชิกเลข
ทะเบียนที่

ชื่อ สกุล

ทำงำนประจำในตำแหน่ง
และสังกัด

เงินเดือน/
ค่ำจ้ำง

ลำยมือชื่อ
ผู้คำประกัน

2
3
4
5
6

ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ................................บาท
(พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราทีส่ หกรณ์กาหนด) เป็นจานวน...................งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่ หกรณ์กาหนด
ข้อ 6. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้

ลงชื่อ....................................................................ผู้กู้
ลงชื่อผู้กู้

ลงชื่อผู้ค้าประกัน1.

2.

3.

4.

5.

คารับรองของเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานที่สังกัด

คารับรองของผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่สังกัด

ขอรับรองว่าเงินได้รายเดือนทีผ่ ขู้ อกู้นั้นแจ้งถูกต้อง

ขอรับรองว่าผู้กู้เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดหน่วยงานนี้จริง

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

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

ตาแหน่ง..........................................................

ตาแหน่ง..............................................................

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู้..................................................บาท
เงินได้ราย
เงินค่าหุ้น
เดือน
(บาท)
(บาท)

จากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
หนังสือกู้ที่ (บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน
พิเศษ
หนังสือกู้ที่ (บาท) หนังสือกู้ที่ (บาท)

รวม(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่  เคย  ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ .............................................................................................................................

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้คำประกัน
จำนวนต้นเงินที่จะต้องคำประกัน.........................................บำท
ลาดับที่

ชื่อผู้ค้าประกัน

เงินได้ราย
เดือน(บาท)

จากัดวงเงินค้า
ประกัน(บาท)

การค้าประกันรายอื่น
วงเงินค้า
ต้นเงินกู้ที่ค้าประกัน ประกันคงเหลือ
ชื่อผู้กู้
(บาท)
คงเหลือ(บาท)

1
2
3
4
5
6

หมำยเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่  เคย  ไม่เคย
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ ...............................................................................................................................
.....................................................เจ้าหน้าที่
................./................/...............
ลงชื่อผู้กู้

ลงชื่อผู้ค้าประกัน1.

2.

3.

4.

5.

หนังสือค้าประกันที่.............../.............ชื่อผู้ค้าประกัน..................................................................................
หนังสือค้าประกันที่.............../.............ชื่อผู้ค้าประกัน..................................................................................
หนังสือค้าประกันที่.............../.............ชื่อผู้ค้าประกัน..................................................................................
หลักประกันอย่างอื่น.....................................................................................................................................

หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ
ที่....................../......................

บัญชีเงินกู้ที่..........................................................

ชื่อผู้กู้.........................................................................................วันที่.................เดื อน................................พ.ศ..............................
ข้าพเจ้า....................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด
สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง.......................................................................................
สังกัด..............................................................................................................................................................................................................
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่..............หมู่ที่..............ถนน............................ตาบล..........................................อาเภอ.............................................
จังหวัด....................................โทรศัพท์.................................ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด ซึ่งต่อไป
ในหนังสือกู้นี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ เป็นจานวน..........................................บาท (.........................................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนัน้ ในวันที่ทาหนังสือกู้นโี้ ดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่า จะส่งคืนต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร).....................................................................บาท
พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ................................บาท ต่อปี รวม (ตัวอักษร) .............................................งวด เว้นแต่งวดสุดท้าย
ขอส่ง (ตัวอักษร) ...............................................................บาท ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจาเดือน ...................................................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถึงกาหนดส่งคืนภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว้
สาหรับงวดนั้นๆ
ในกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในวรรคแรกก่อนได้ ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนีส้ หกรณ์ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังที่ระบุไว้ในคาขอกู้
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หัก
จานวนเงินงวดชาระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นนั้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์ด้วย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่า ในกรณีใดๆ ซึ่งกาหนดในข้อบังคับของสหกรณ์ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและเรียกคืนเงินกู้
ให้ถือว่าเงินกู้นี้เป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้าจะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ลงชื่อผู้กู้

ลงชื่อผู้ค้าประกัน1.

2.

3.

4.

5.

ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้สนิ ให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงินสะสมสาหรับข้าราชการ
บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จ
สิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 7. ในการกู้ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นาใบหุ้นของสหกรณ์ เลขที่.....................................จานวน..........................................หุ้น
เป็นเงิน.....................................................บาท จานาไว้เพื่อเป็นหลักค้าประกันเงิน กู้ของข้าพเจ้า
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้
แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนีส้ ินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้
ทุกประการ
ข้อ 9. หากมีการฟ้องร้องบังคับเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลจังหวัด ซึ่งเป็นที่ตั้ง
สานักงานสหกรณ์
หนังสือกู้นี้ทาไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุไว้ข้างต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ขอรับรองว่ำผู้กู้เป็นเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดหน่วยงำนนีจริง

…………………………………………………………..ผู้กู้
(...................................................................)
…………………………………………………………..พยาน
(...................................................................)
…………………………………………………………..พยาน
(...................................................................)
(...................................................................)
คำยินยอมของคู
่สมรส

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กมู้ ีคู่สมรส)
เขียนที่..........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง/น.ส. .................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง/น.ส. ......................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง/น.ส. ............................................................................................. เป็นผู้กเู้ งินสามัญ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จากัด ตามหนังสือกู้เงินสามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
....................................................................สามี/ภรรยา
(...................................................................)

...................................................................(ผู้กู้)
(...................................................................)

ข้าพเจ้า.........................................................................................ได้รับเงินกู้ จานวน..............................................................บาท
(....................................................................................) ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.............../................./....................
................................................................ผู้รับเงิน
…………………………………………เจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงิน
…………………………………………เจ้าหน้าทีผ่ ู้ตรวจสัญญากู้
ลงชื่อผู้กู้

ลงชื่อผู้ค้าประกัน1.

2.

3.

4.

5.

หนังสือกู้ท…ี่ ……………………………….…
ชื่อผู้กู้..................................................

ทะเบียนผู้ค้าประกัน
เล่มที่.......................หน้า....................

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขรำชบุรีจำกัด
หนังสือคำประกันสำหรับเงินกูส้ ำมัญ
ที่.........../........................
ชื่อผู้คำประกัน.............................................................
วันที่................................................................
ข้าพเจ้า ................................................................................................... เลขทะเบียนสมาชิกที่ ....................... อายุ ........ ปี
เลขประจาตัวประชาชน _ - _ _ _ _ - _ _ _ _ _ - _ _ - _ ประกอบอาชีพเป็น ( ) ข้าราชการ ( ) พนักงานราชการ
( ) ลูกจ้างประจา ( ) ลูกจ้างชัว่ คราว ( ) ผู้รับบานาญ ( ) อืน่ ๆ (ระบุ) .................................................................................................
ตาแหน่ง..................................................... เงินเดือน ............................ บาท ชื่อหน่วยงาน ......................................................................
ที่ตั้งหน่วยงาน ........................... อาเภอ .......................... จังหวัด ........................ ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ ...................... หมู่ที่.............
ซอย .................. ถนน .................... ตาบล ..................... อาเภอ ..................... จังหวัด ............................... รหัสไปรษณีย์ ......................
โทรศัพท์ .......................... ขอให้สัญญากับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันเงินกู้ฉบับนี้
เรียกว่า “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดังนี้
ข้อ 1. ตามที่ นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................. (ต่อไปเรียกว่า “ผู้กู้”) ตกลงกู้
เงินจากสหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์..................................................................................................................................................................
เป็นจานวนเงิน ........................................................ บาท ( ....................................................................................................................... )
โดยมีหนังสือกู้เงินเลขที่ ...................... ลงวันที่ ............. เดือน ................... พ.ศ. ........... เป็นหลักฐานการกู้ ซึ่งข้าพเจ้าได้รบั ทราบ
รายละเอียด การกู้เงินระหว่างสหกรณ์กับผู้กู้ทั้งหมดแล้วและข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้คาประกั
้
นหนีด้ ังกล่าว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้ค้าประกันหนีผ้ ู้กู้ตามข้อ 1 ไม่ว่าผู้กู้จะได้รับเงินกูไ้ ปแล้ว และ/หรือ จะรับเงินกู้ในอนาคต หรือตาม
เงื่อนไข ถ้าผู้กู้ผิดนัดชาระหนีต้ ่อสหกรณ์ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้แทนจานวนเงินสูงสุด................................................................บาท
(................................................................) และดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุ ปกรณ์แห่งหนี้รายนี้
ที่ก่อขึ้นไม่เกินวันที่ ............... เดือน ......................... พ.ศ. ....................
ข้อ 3. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ ให้สหกรณ์มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้า ณ บ้านเลขที่ ............ หมู่ที่ ............ ซอย ..................
ถนน .................................. ตาบล / แขวง ........................................ อาเภอ/เขต .................................... จังหวัด ....................................
รหัสไปรษณีย์ ........................ หรือตามที่ข้าพเจ้าจะได้แจ้งเปลีย่ นแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ข้อ 4. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่าว โดยทีข่ ้าพเจ้าไม่แจ้งให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าว ณ
สถานที่ตามข้อ 1 ข้าพเจ้ามิอาจปฏิเสธ หรือโต้แย้งใดๆ ว่า หนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถึง หรือสหกรณ์ยังไม่มีหนังสือบอกกล่าวข้าพเจ้า
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นี้ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการค้าประกันหนี้รายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ข้าพเจ้าค้าประกันไว้นี้ จะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้าประกันแทนข้าพเจ้า
ลงชื่อผู้กู้

ลงชื่อผู้ค้าประกัน1.

2.

3.

4.

5.

ข้อ 6. ในการที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้ราย
เดือนของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ ซึง่ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ จากเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า เพื่อส่งต่อสหกรณ์
ข้อ 7. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้คาประกั
้
นยินยอมให้สหกรณ์ ฟ้องคดีที่ศาลจังหวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานสหกรณ์
ข้าพเจ้าสมัครใจเป็นผู้ค้าประกัน และได้พิจารณาไตร่ตรองหนังสือค้าประกันนี้ โดยรอบคอบ จนทราบและเข้าใจดีถึงหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อสหกรณ์ในฐานะผู้ค้าประกัน หากผู้กู้ผิดนัดชาระหนี้ จึงลงลายมือชื่อ พร้อมพยาน ไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือค้าประกันนีท้ าขึ้น 2 ฉบับ ข้อความตรงกัน เก็บไว้ฝ่ายละฉบับ สาหรับฉบับนี้ ผู้เก็บรักษาคือ ( ) สหกรณ์
( ) ผู้ค้าประกัน
ขอรับรองว่ำผู้คำประกันเป็นเจ้ำหน้ำที่ในสังกัดหน่วยงำนนีจริง …………………………………………………………..ผู้ค้าประกัน
(...................................................................)
…………………………………………………………..พยาน
(...................................................................)
…………………………………………………………..พยาน
(...................................................................)
คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกั
้
นมีคสู่ มรส)
เขียนที่..........................................................................
วันที่.............................................................................
ข้าพเจ้านาย/นาง/น.ส. ....................................................เป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง/น.ส........................................................
ได้ยินยอมให้นาย/นาง/น.ส. .....................................................................................เป็นผู้ค้าประกันเงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขราชบุรี จากัด ตามหนังสือค้าประกันกู้เงินสามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
....................................................................สามี/ภรรยา
(..........................................................................)
..........................................................................(ผู้ค้าประกัน)
(..........................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
..............................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจบัตรประจาตัว/ลายมือชื่อ
................/....................../...................
..............................................................................เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหนังสือค้าประกัน
................/....................../...................
ลงชื่อผู้กู้
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หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินทุนเรื อนหุ้น ต้ นเงินกู้พร้ อมดอกเบีย้ เงินกู้
ให้ กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขราชบุรี จากัด
เขียนที่…………………………………………………
วันที่……………เดือน………………..พ.ศ…………..
ข้าพเจ้า……………………….……………………...…………………………………..อายุ……………ปี
ปั จจุบนั อยู่
บ้านเลขที่…………….…………หมู่ที่…………….…..ตรอก/ซอย……………………..……ถนน……………………..………………………
ตาบล/แขวง………………………………อาเภอ/เขต………………….………………จังหวัด………………………………………………….
รั บ ราชการสั ง กั ด ………………………………………………….ต าแหน่ ง……………………………..…….และเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุ ขราชบุรี จากัด เลขทะเบียนสมาชิก…………………………..มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ ผจู ้ ่ายเงิน หักเงิน เงิ นเดื อน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญที่ ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางการตามจานวนที่ สหกรณ์
ออมทรั พ ย์สาธารณสุ ข ราชบุ รี จากัด แจ้งในแต่ ละเดื อ นและส่ งช าระหนี้ ช าระค่ าหุ ้ น หรื อ เงิ น อื่ น แล้วแต่ ก รณี ให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขราชบุรี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง เมื่ อได้รับบาเหน็จ หรื อโอนย้ายไปปฏิ บัติงานในสถานที่ ราชการ เอกชน
องค์กรมหาชนหรื อหน่วยงานที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินหักเงินบาเหน็จหรื อเงินได้อื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการหรื อหน่ วยงานอื่ น ตามจานวนที่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข ราชบุ รี จากัด แจ้งและส่ งเงิ น จานวนนั้น ให้สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
สาธารณสุขราชบุรี จากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ ไม่วา่ กรณี ใด เมื่อได้หกั ชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ยินยอมให้
หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรกโดยไม่มีขอ้ แม้
ข้อ 4. ข้าพเจ้าในฐานะผูค้ ้ าประกันสมาชิก ในกรณี ที่สมาชิกที่ขา้ พเจ้าค้ าประกันอยู่ ไม่สามารถชาระหนี้ ให้กบั สหกรณ์ได้ ข้าพเจ้า
ยินดีให้ทางสหกรณ์หกั เงินได้รายเดือนหรื อเงินได้อื่นใด ของข้าพเจ้าแทนสมาชิกที่ขา้ พเจ้าค้ าประกัน จนกว่าจะชาระหนี้สินหมด
ข้อ 5. หนังสื อยินยอมให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมทั้งหมดหรื อบางส่วน เว้นแต่จะ
ได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
หนังสื อนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้กบั เจ้าหน้าที่การเงินฉบับที่สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ให้
สาเนาไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขราชบุรี จากัด ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว
ลงชื่อ……………………………………….ผูใ้ ห้คายินยอม
(……………………………………...)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(……………………………………...)
ลงชื่อ……………………………………….พยาน
(……………………………………...)
ลงชื่อผู้กู้
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