เอกสารประกอบการยื่นกู้เงินฉุกเฉินกรณีพเิ ศษ(ปันผลและเฉลีย่ คืน)
1.ให้แนบสลิปเงินเงินเดือนประจาเดือนล่าสุ ด(เดือนก่อนยืน่ คาขอ)โดยมีเจ้าหน้าการเงิน หรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบหมาย รับรองรายได้
2.ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ ทั้งผูก้ ู้ – ผูค้ ้ าประกัน
3.ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ ของคู่สมรสผูก้ ู้ – ผูค้ ้ าประกัน (ถ้ามี)
- ในกรณี ที่สมาชิกแนบสาเนาบัตรข้าราชการ ต้องแนบสาเนาทะเบียนบ้าน ของสมาชิกด้วย
4.ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
(เอกสารประกอบการยืน่ กู้ ลาดับที่ 2 - 4 ให้ผมู ้ ีลายชื่อในเอกสารรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น)

ข้อปฎิบัติในการพิมพ์เอกสารประกอบการยื่นกู้
ให้ยนื่ กูโ้ ดยมีบุคคลค้ าประกัน ให้สมาชิกพิมพ์เอกสารดังนี้ (ให้ส่งเอกสารทุกแผ่น)
1. คาขอและหนังสื อกูเ้ งินฉุกเฉินกรณี พิเศษ(ปันผลและเฉลี่ยคืน) (ผูก้ )ู้
2. หนังสื อยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ (ผูก้ )ู ้
3. หนังสื อยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินปันผลเฉลี่ยคืนประจาปี (ผูก้ )ู้
4. หนังสื อค้ าประกันเงินกูฉ้ ุ กเฉินกรณี พิเศษ(ปันผลและเฉลี่ยคืน) (ผูค้ ้ าประกัน)
5. หนังสื อยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ (ผูค้ ้ าประกัน)
หมายเหตุ การพิมพ์เอกสารกรณี เอกสารมี 2 หน้า
ให้สมาชิกพิมพ์ ด้านหน้า-ด้านหลังไว้ใน (กระดาษ A4) แผ่นเดียวกัน

คาเตือน
ผูข้ อกู้ ต้องกรอกข้อความตามรายการที่กาหนดไว้
ในแบบคาขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตัวเองโดยถูกต้อง
และครบถ้วน มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา

หนังสือกูฉ้ กุ เฉินกรณีพิเศษ(ปั นผลและเฉลี่ยคืน) เลขที่........../.......
วันที่.............................................................

คาขอและหนังสื อกู้เงินฉุกเฉินกรณีพเิ ศษ(ปันผลและเฉลีย่ คืน)
เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
เรียน

วันที่...................................................................
คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้าพเจ้า………………..……………..….………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………อายุ…………ปี

เลขบัตรประตาตัวประชาชน ---- ตาแหน่ง......................................................
สังกัด (รพ./สสอ.).................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง รวมเดือนละ ......................................บาท ที่อยูป่ ั จจุบนั เลขที่
.................หมูท่ ี่.............ตรอก/ซอย........................ถนน...............................ตาบล..................................อาเภอ...............................
จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย.์ ....................โทรศัพท์..................................ขอเสนอคาขอกูเ้ งินฉุกเฉินกรณีพิเศษ (ปั นผลและ
เฉลีย่ คืน) เหตุผลเพื่อนาไปใช้............................................................................................................ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน........................................บาท (...........................................................................................)
อัตราดอกเบีย้ เป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ฯ ที่ใช้อยูใ่ นขณะทีต่ อ้ งชาระหนีเ้ งินกูน้ ี ้
ข้อ ๒. นอกจากค่าหุน้ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้
เลขที่สมาชิก
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด
ลายมือชื่อ
ข้อ ๓. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้าของส่งเงินกูค้ ืน ดังนี ้
๓.๑ ภายในสิน้ เดือน..............................พ.ศ.................เป็ นต้นไป จ่ายเฉพาะดอกเบีย้ จนถึงวันจ่ายเงินปั นผล
๓.๒ เงินปั นผลประจาปี .......................จ่ายต้นเงิน.....................................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย้
ข้อ ๔. เมื่อข้าพเจ้าได้รบั เงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ดังนี ้
๔.๑ ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปั นผลและเฉลีย่ คืนประจาปี ของข้าพเจ้า ที่ขา้ พเจ้าจะได้รบั จากสหกรณ์ฯ ตามจานวน
เงินงวดชาระหนีต้ าม ข้อ ๓ แก่สหกรณ์ฯ
๔.๒ ยอมให้ถือว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ18 ให้เงินกูท้ ขี่ อกูไ้ ปจากสหกรณ์ฯ เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิน้ เชิงพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงถึงเวลาที่ตกลงไว้
๔.๓ ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการ หรืองานประจาตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะแจ้งเป็ นหนังสือให้
สหกรณ์ทราบและจัดการชาระหนีซ้ งึ่ มีอยูต่ อ่ สหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนีเ้ สร็จสิน้ ตามที่กล่าวไว้ขา้ งต้น
เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุน
สารองเลีย้ งชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ หรือหน่วยงานต้นสังกัด หรือนายจ้าง จ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนีพ้ ร้อมด้วยดอกเบีย้ ส่งชาระหนีต้ อ่ สหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อนได้
ลงชื่อ...........................................................................ผูข้ อกู้
(.............................................................................)
ลงชื่อ............................................................................พยาน
(..............................................................................)
ลงชื่อ............................................................................พยาน
(..............................................................................)
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เงินปั นผลและ
เงินเฉลีย่ คืน ประมาณ
การประจาปี (บาท)

(สาหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
จานวนเงินกู.้ ..........................................บาท
หัก ค่าใช้จา่ ย
(ฌปก.+กองทุน) /บาท
คงเหลือ
(บาท)

ยอดขอกู้
(บาท)

วงเงินคงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ

1.ผูข้ อกู้ เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนไหรือไม่
 เคย
 ไม่เคย
2.ข้อชีแ้ จงอื่นๆ.........................................................................................
เห็นควร
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบ
(.............................................................)
เรียน ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
คณะกรรมการเงินกูไ้ ด้พิจารณาแล้ว
เห็นควร
 อนุมตั ิ
 ไม่อนุมตั ิ
ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการเงินกู้ / ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
(.............................................................)
ความเห็น
 อนุมตั ิ

 ไม่อนุมตั ิ

ลงชื่อ............................................................ประธานคณะกรรมการ /ผูไ้ ด้รบั มอบหมาย
(.............................................................)
คายินยอมของคูส่ มรส
( ใช้เฉพาะกรณีที่ผกู้ มู้ ีคสู่ มรส )
ข้าพเจ้า..........................................................................................ได้ยินยอมให้...............................................................................................
ซึง่ เป็ นคูส่ มรสของข้าพเจ้า กูเ้ งินกูฉ้ กุ เฉินกรณีพิเศษ(ปั นผลและเฉลี่ยคืน)ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ตามหนังสือสัญญากูน้ ี ้
และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................................................คูส่ มรสผูใ้ ห้คายินยอม
(...................................................................................................)

ข้าพเจ้า....................................................................................................ได้รบั เงินกูจ้ านวน..................................บาท
(...............................................................................)ตามคาขอและหนังสือกูเ้ งินฉุกเฉิน กรณีพิเศษ(ปั นผลและเฉลีย่ คืน)นีเ้ ป็ นไปเป็ น
การถูกต้องแล้ว ณ วันที่.................................โดย รับเงินสด เช็ค  โอน/นาเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้าชื่อธนาคาร........................
สาขา....................................................บัญชีเลขที่...........................................................................................................................
............................................................................ผูร้ บั เงิน
(...........................................................................)
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว...........................................เจ้าหน้าที่การเงิน

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
(สาหรับผู้กู้)

เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่…………………………….……………
ข้าพเจ้า…….………….……………………………………..…อายุ……..ปี สมาชิกเลขที่เบียนที่...............
เลขประจาตัวประชาชน ---- ตาแหน่ง...................................................
สังกัด (รพ./สสอ.).......................................................................... ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่...…….…หมูท่ ่ี………….
ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ตาบล/ แขวง.........………………..อาเภอ / เขต………………...
จังหวัด……..……………..…………….รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์.................................................
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด มีความประสงค์ให้สว่ นราชการ / หน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ว้กบั สอ.สสจ.มห. จก. ดังนี ้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทัง้ ปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ได้แจ้งให้ ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนีช้ าระค่าหุน้
หรือเงินอื่น
แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รบั บาเหน็จ บานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญหรือ
เงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการตามข้อ1ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด ได้แจ้งและให้สง่ เงินจานวนดังกล่าวนัน้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด แทนข้าพเจ้า
ทุกครัง้
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระ
หนีแ้ ก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี ) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่งชาระหนีใ้ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการ
ให้คายินยอมนีไ้ ม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีส้ ินที่
ข้าพเจ้ามีตอ่ สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด
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ข้อ 5. ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ
หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รบั จากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี ้ ชาระค่าหุน้ หรือเงินอื่น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทกุ เดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ติ ามคายินยอมในหนังสือฉบับนี ้
ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้สว่ นราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่ พื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือ
นีท้ งั้ หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ท่ี เจ้าหน้าที่การเงิน ฉบับที่สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า
และฉบับที่สามให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

ลงชื่อ…………………………………………..ผูใ้ ห้คายินยอม
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(………………………………………….)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(………………………………………….)

หนังสือยินยอมให้สหกรณ์หกั เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนประจาปี
เพือ่ ชาระหนีเ้ งินกู้ฉุกเฉินกรณีพศิ ษ(ปั นผลและเฉลี่ยคืน) ผู้กู้
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่............................……………..…….
ข้าพเจ้า…….………….……………………….……………………….…………..…อายุ………………..ปี
เลขประจาตัวประชาชน ---- รับราชการหรือทางานประจา ในตาแหน่ง
............................................................สังกัด (รพ./สสอ.)................................................................. ปัจจุบนั อยู่
บ้านเลขที่...…….…หมูท่ ่ี……….ตรอก/ซอย……….………..ถนน………………………….ตาบล/ แขวง.........………..
อาเภอ / เขต………………...จังหวัด……..……….รหัสไปรษณีย.์ ...........................โทรศัพท์........................................
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด เลขทะเบียนที่............มีความประสงค์ให้สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ ยคืน ประจาปี บญ
ั ชีท่ีขา้ พเจ้าได้กเู้ งินไปจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ดังนี ้
ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของข้าพเจ้า ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากสหกรณ์ฯ เพื่อ
หักชาระหนีค้ งค้างกับสหกรณ์ฯ รวมถึงเงิน อื่นๆ ที่ขา้ พเจ้าค้างจ่าย ดังกล่าวแทนข้าพเจ้า ตามจานวนเงินเท่าที่เป็ น จริง
นับแต่วนั ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รบั เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปี บญ
ั ชีนนั้ ๆ
ข้อ 2 หนังสือยินยอมนีใ้ ห้มีผลตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป และข้าพเจ้าของยืนยันว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี ้
ทัง้ หมด หรือบางส่วนแต่อย่างใด เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด
หนังสือยินยอมฉบับนี ้ ทาขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้อา่ นและตรวจสอบข้อความพร้อม
ถ้อยคาในหนังสือนีท้ งั้ หมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อเป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
ลงชื่อ…………………………………………..ผูใ้ ห้คายินยอม
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………....พยาน
(…………………………………………..)

คาเตือน
ก่อนลงลายมือชื่อเพื่อเข้าผูกพันใน
หนังสื อนี้โปรดอ่านข้อความซึ่งท่าน
เองจะต้องรับผิดชอบตามหนังสื อนี้

หนังสือเงินกูท้ ี่............../..................
ชื่อผูก้ .ู้ ...............................................................

หนังสือคา้ ประกันเงินกู้ฉุกเฉินกรณีพเิ ศษ(ปั นผลและเฉลี่ยคืน)
เขียนทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................อายุ............ปี

เลขประจาตัวประชาชน ---- เป็ น  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้างประจาอื่นๆ........................................................................ตาแหน่ง.................................................................................
สังกัด (รพ./สสอ. )................................................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.........................................บาท
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่......................หมูท่ ี่.................ถนน..........................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต
.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์................................................
ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ผูค้ า้ ประกัน” ขอทาหนังสือสัญญาคา้ ประกันฉบับนีใ้ ห้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้...................................................................................................ซึง่ ต่อไปนีเ้ รีย กว่า “ลูกหนี”้ ได้กู้
เงินจากสหกรณ์เป็ นจานวนเงินกู.้ ......................................บาท(.....................................................................) ตามหนังสือเงินกูฉ้ กุ เฉิน
กรณีพิเศษ(ปั นผลและเฉลีย่ คืน)ที่.........../.........ฉบับลงวันที่.......................................และลูกหนีไ้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว
ผูค้ า้ ประกันยินยอมคา้ ประกันหนีต้ ามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเป็ นจานวน..............................บาท(.......................................................)
โดยสัญญาว่าถ้าลูกหนีผ้ ิดนัดไม่ใช้เงินแก่สหกรณ์ หรือ ลูกหนีผ้ ิดนัดสัญญาข้อใดข้อหนึง่ จนเป็ นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ และเรีย ก
ให้ลกู หนีช้ าระหนี ้ หรือมีกรณีอนื่ ใด อันกระทาให้สหกรณ์ไม่ได้รบั ชาระหนีต้ ามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวแล้วก็ดี ผูค้ า้ ประกันยอมรับผิดชาระ
เงินต้นที่ลกู หนีค้ า้ งชาระแก่สหกรณ์รวมทัง้ ดอกเบีย้ และค่าสินไหมทดแทน ซึง่ ลูกหนีค้ า้ งชาระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ง
หนีร้ ายนี ้ และค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิน้ ตามสัญญาเงินดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชาระหนีโ้ ดยสิน้ เชิงครบถ้วน
ข้อ 2. ผูค้ า้ ประกันยินยอมคา้ ประกันหนีด้ งั กล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันขอลูกหนีใ้ นเรือ่ งการส่งงวดชาระหนี ้ อัตรา
ดอกเบีย้
และการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกูเ้ งินสาหรับเงินกูฉ้ กุ เฉินกรณีพิเศษ(ปั นผลและเฉลีย่ คืน)นัน้ โดย
ตลอดแล้ว ผูค้ า้ ประกันยอมปฎิบตั ิตามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีส้ นิ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้
ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ผูค้ า้ ประกันยอมรับผูกพันว่า การที่ผคู้ า้ ประกันพ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผคู้ า้
ประกันหลุดพ้นจากการคา้ ประกันรายนี ้ จนกว่าลูกหนีจ้ ะได้จดั ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ น
ผูค้ า้ ประกันแทนผูค้ า้ ประกัน
ข้อ 4. ในกรณีที่ผคู้ า้ ประกันต้องชาระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์แทนลูกหนี ้ หลังจากสหกรณ์ได้สง่ หนังสือบอกกล่าวให้แก่ผคู้ า้ ประกันแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ลกู หนีผ้ ิดนัด ผูค้ า้ ประกันยินยอมชาระหนีโ้ ดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูค้ า้
ประกัน หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้ า้ ประกัน หักจานวนเงิน ณ ที่จา่ ย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ ตามจานวนเงินงวดชาระหนีท้ ี่ลกู หนี ้
พึงจะต้องชาระให้แก่สหกรณ์ โดยผูค้ า้ ประกันได้ทาหนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความ
ยินยอมนีใ้ ห้มีอยูต่ ลอดไป ทัง้ นีจ้ นกว่าจะได้ชาระหนีต้ ามหนังสือกูเ้ งินฉุกเฉินกรณีพิเศษ(ปั นผลและเฉลีย่ คืน)ที่ผคู้ า้ ประกันได้คา้ ประกัน
นัน้ โดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้อ 5. เงินค่าหุน้ .../

-2 ข้อ 5. เงินค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผคู้ า้ ประกันจะได้รบั จากสหกรณ์ ตามข้อบังคับ
หรือสหกรณ์จะได้รบั มอบผลประโยชน์จากการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ผูค้ า้ ประกันยอมให้สหกรณ์หกั ชาระหนีท้ ี่ตอ้ ง
รับผิดชอบตามสัญญาคา้ ประกันนีไ้ ด้
ในกรณีผคู้ า้ ประกันทาหนังสือตัง้ ผูร้ บั ผลประโยชน์ตา่ งๆ ในเงินค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์
ใดๆ จากสหกรณ์ไว้เป็ นหลักฐานเมื่อผูค้ า้ ประกันถึงแก่ความตายนัน้ ไม่ว่าจะได้ตงั้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลัง จากที่ผคู้ า้ ประกัน
ได้ทาสัญญนี ้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาคา้ ประกันฉบับนีแ้ ต่ประการใด โดยผูร้ บั โอนประโยชน์จะต้องชาระหนีต้ ามสัญญา
นีค้ รบถ้วนก่อน
ข้อ 6. หากผูค้ า้ ประกันได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ผูค้ า้ ประกันจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที ถ้าหาก
ผูค้ า้ ประกันไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือ แล้วสหกรณ์ได้ทาหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผคู้ า้ ประกัน ให้ถือว่าได้สง่ ให้แก่ผคู้ า้ ประกัน
โดยชอบ ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่ามีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบตาบล สถานที่ที่ระบุไว้ขา้ งต้นนัน้ ก็ดี ให้ถือ
ว่าผูค้ า้ ประกันได้รบั และทราบหนังสือติดต่อบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ผูค้ า้ ประกันได้ตรวจสอบอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนังสือคา้ ประกันนีต้ ลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อ
หน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
…………..………………………………….ผูค้ า้ ประกัน
(....................................................................)
…………..………………………………….พยาน
(....................................................................)
…………..………………………………….พยาน
(....................................................................)
คายินยอมของคูส่ มรส
( ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ า้ ประกันมีคสู่ มรส )
เขียนที่.............................................................................
วันที่.................................................................................
ข้าพเจ้า ..............................................................................................................เป็ นคูส่ มรสของ
.............................................................................................ยินยอมให้คสู่ มรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ า้ ประกันเงินกู้
ฉุกเฉินกรณีพิเศษ(ปันผลและเฉลีย่ คืน) ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ตามหนังสือคา้ ประกัน
ฉบับนี ้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.................................................................คูส่ มรสผูใ้ ห้คายินยอม
(................................................................)
..................................................................ผูค้ า้ ประกัน
(.................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผูค้ า้ ประกัน และเห็นว่าหนังสือคา้ ประกันนีไ้ ด้ทาขึน้ โดยถูกต้องแล้ว
……………………………………………. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(.................................................................)
................./................/..............

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
(สาหรับผู้คา้ ประกัน)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่............................……………..…….
ข้าพเจ้า…….………….……………………………………..…อายุ……..ปี สมาชิกเลขที่เบียนที่...............
เลขประจาตัวประชาชน ---- ตาแหน่ง...................................................
สังกัด (รพ./สสอ.).......................................................................... ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่...…….…หมูท่ ่ี………….
ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ตาบล/ แขวง.........………………..อาเภอ / เขต………………...
จังหวัด……..……………..…………….รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์.................................................
ได้คา้ ประกันการกูเ้ งินของ.............................................................................................ตามหนัง สือคา้ ประกัน หนังสือ
กูฉ้ กุ เฉินกรณีพิเศษ(ปันผลและเฉลี่ยคืน)เลขที่................./................ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินได้
รายเดือนของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัด
เพื่อชาระหนีแ้ ทนลูกหนี ้ ในกรณีท่ีลกู หนีไ้ ม่ชาระหนีต้ ามหนังสือเงินกูฉ้ กุ เฉินกรณีพิเศษ(ปันผลและเฉลี่ยคืน) เลขที่
.........../.........ลงวันที่...............................และให้แก่สหกรณ์ฯ หลังจากสหกรณ์ได้สง่ หนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้า
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ลกู หนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้ และในกรณีท่ีขา้ พเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา
หรือเจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินได้รายเดือนของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รบั
จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อชาระหนีด้ งั กล่าวให้สหกรณ์ฯ ต่อไป ทัง้ นีจ้ นกว่าจะได้ชาระหนีต้ ามหนังสือกูเ้ งินกู้
ฉุกเฉินกรณีพิเศษ(ปันผลและเฉลี่ยคืน) ที่ผคู้ า้ ประกันได้คา้ ประกันนัน้ โดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนังสือยินยอมให้สว่ นราชการให้หกั เงินชาระหนีต้ ลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
ลงชื่อ…………………………………………..ผูค้ า้ ประกัน /ผูใ้ ห้คายินยอม
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………....พยาน
(…………………………………………..)

