ข้ อมูลการกู้เงินและการคา้ ประกัน
1. วันที่
2. ชื่อ – สกุล ผูก้ ู้
3. เกินวันที่

เดือน

4. อายุ

ปี

พ.ศ.
เดือน

5. ชื่อ – สกุล คู่สมรส(ถ้ามี)
6. เลขสมาชิก
7. เลขบัตรประชาชน
8.

ข้าราชการ

ลูกจ้างประจา

พนักงานราชการ

สมทบ

9. ตาแหน่ง
10. สถานที่ปฏิบตั ิงาน

สังกัด

11. โทรศัพท์มือถือ / บ้าน

อําเภอ

12. เงินเดือน

เบอร์โทรหน่วยงาน
จังหวัด
บาท

13. ที่อยูต่ ามทะเบียนบ้าน

หมู่

ตาบล

โทรศัพท์มือถือ / บ้าน

ซอย

ถนน

อาเภอ

จังหวัด

14. จานวนเงินที่กู้

บาท จานวนเงินที่ก(ู้ ตัวอักษร)

15. อัตราดอกเบี้ย

ต่อปี

รหัสไปรษณี ย ์

16. วัตถุประสงค์ในการกู้
17.
หรื อ

ชาระแบบคงต้นงวดละ

บาท จานวน

งวด

ชาระแบบคงยอดงวดละ

บาท จานวน

งวด

18. ตั้งแต่งวดประจาเดือน
19. จานวนคนค้ าประกัน

พ.ศ.
1

คน

จานวนเงินค้ าประกันคนละ

0.00

บาท

จานวนเงินค้ าประกันคนละ(ตัวอักษร)

**** หนังสั ญญากู้เงินสามัญ และหนังสื อคา้ ประกันเงินกู้ให้ สมาชิ กพิมพ์ เป็ นขนาด
**** กรุณาตรวจสอบข้ อมูลก่ อนพิมพ์

LGL

สหกรณ์ได้รับยกเว้น

สหกรณ์ ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลราชธานี จากัด

หนังสื อสั ญญากู้เงินสามัญ
เล่ มที่

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จากัด
วันที่……..…………………………………………………………
ข้ อ 1. ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………...……..…อายุ……..…ปี ……..…..เดือน
เกิดวันที่...................เดือน.............................................พ.ศ..........................สถานภาพ โสด, คู,่ หย่า, หม้าย
ทะเบียนสมาชิกเลขที่……………...……เลขประจาตัวประชาชน
เป็ น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ สมทบ ตาแหน่ง………...……….....….……..
สถานที่ปฏิบตั ิงาน……………..………….สังกัด...................................เบอร์ โทรหน่วยงาน…..……...…………
โทรศัพท์มือถือ/บ้าน.............................................ได้รับอัตราเงินเดือน/ค่าจ้าง……………...…………...……….
ที่อยู(่ ตามทะเบียนบ้าน)เลขที่....................หมู.่ ............ถนน............................ตาบล/แขวง.....………...…….……
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด..................................................รหัสไปรษณี ย.์ .................................
ขอทาหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์อุบลราชธานี จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ ในหนังสื อกูเ้ งินนี้ จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐาน
ข้ อ 2. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน…………………...บาท (…….....………………………….)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ.....................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้ โดยถูกต้องแล้ว
ข้าพเจ้ายอมชาระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตรา.............................................................ต่อปี
ในกรณี มีเหตุจาเป็ นสหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้ อ 3. ข้าพเจ้าขอชาระเงินคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน
แบบคงต้น ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆ ละ.................................บาท พร้อมดอกเบี้ย จานวน.......................งวด
แบบคงยอด ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ...................................บาท จานวน.......................งวด
ทั้งนี้ต้งั แต่งวดประจาเดือน............................................พ.ศ.........................เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในสิ้ นเดือนที่
ระบุไว้สาหรับงวดนั้น ๆ
ข้ อ 4. เมื่อสหกรณ์ได้จ่ายเงินให้ขา้ พเจ้าไม่ว่าจะจ่ายด้วยเช็คหรื อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ที่ขา้ พเจ้าแจ้ง
ต่อสหกรณ์ ให้ถือว่าได้รับเงินกูจ้ านวนดังกล่าวไปครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่าเอกสารการรับเงินเป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของสัญญานี้
ข้ อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือน และเงินได้อื่นของข้าพเจ้าหักเงิน
ของข้าพเจ้า เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ โดยข้ าพเจ้ าจะไม่ ยกเลิกคายินยอม จนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิ้น
ข้ อ 6. ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับการกูเ้ งินในครั้งนี้ แล้ว และให้
ถือว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้ าพเจ้ าปฏิบัติผดิ ระเบียบ และข้ อบังคับ ให้ ถือว่าผิดสัญญา และเงินกู้เป็ น
อันถึงกาหนดชาระคืนทันที โดยไม่ คานึงถึงระยะเวลาในสัญญากู้เงิน
ข้ อ 7. ข้าพเจ้าขอใช้ค่าหุ ้นที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ขณะที่ทาสัญญากูเ้ งินฉบับนี้ และที่จะมีต่อไปในวันข้างหน้า
จานาไว้เป็ นหลักประกันการกูเ้ งินจนกว่าสหกรณ์ จะได้รับชาระหนี้ ตามสัญญากูเ้ งินนี้ จนครบถ้วน ถ้ าข้ าพเจ้ าผิด
สัญญา ยินยอมให้ สหกรณ์เป็ นผู้มีสิทธิจัดการและถอนเงินค่ าหุ้นเพื่อมาชาระหนีเ้ งินกู้ และดอกเบีย้ จนเสร็จสิ้น
ครบถ้ วน
ข้ อ 8. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ากูเ้ งินสหกรณ์ มากกว่าร้อยละเก้าสิ บของจานวนหุ ้นที่มีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าตกลง
จัดหาผูค้ ้าประกันการชาระเงินกูค้ ืน และจัดทาสัญญาค้าประกันที่มีคาเตือนสาหรับผูค้ ้ าประกัน ไว้หน้าสัญญาค้ า
ประกันนั้น
ข้ อ 9. หากข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาไม่วา่ ด้วยเหตุใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ หัก
เงินหุ้น เงินฝาก เงินบาเหน็จบานาญ หรื อเงินได้อื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่ วยงานต้นสังกัดหรื อนายจ้างจ่าย
ให้แก่ขา้ พเจ้า ส่งให้สหกรณ์ เพื่อชาระหนี้ ซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อน
ข้ อ 10. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดย
ทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ ทราบ และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้ ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ยังคงมีภูมิลาเนาอยูต่ ามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ ทุกประการ
ข้ อ 11. ผูก้ ไู้ ด้รับสาเนาคู่ฉบับหนังสื อกูน้ ้ ีไว้แล้วตั้งแต่วนั ที่ลงนามในหนังสื อกูน้ ้ ี
ลงชื่อ.........................................................ผูก้ ู้
คายินยอมของคู่สมรสผู้ก้(ู ถ้ ามี)
(....................................................................)
ข้าพเจ้ายินยอมให้คู่สมรสกูเ้ งินจากสหกรณ์
ลงชื่อ.....................................................พยาน
และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
(...................................................................)
(.......................................................................)
ลงชื่อ.............................พยานสมาชิกเลขที่.............
(........................................................................)

(ปรับปรุ งใบกูว้ นั ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558)

ตามประมวลรัษฎากร

เลขทีส่ ัญญา…………….………..….…..………...…
เลขที่

ลงชื่อ....................................คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม

ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์

สมาชิกเลขที่.................................................
ลงชื่อ.....................................................พยาน
(...................................................................)
สมาชิกเลขที่.................................................

1. เงินเดือน…………………….………….…...….…บาท
ส่งหุ้นเดือนละ…….…………………...….…....…บาท
มีหุ้นจานวน.……………………….………….….บาท
2. * จานวนเงินที่ก้ ไู ด้ ……………………..….………บาท
หัก หนี้ สามัญเดิม…………………..…ดอกเบี้ย……...…….
หนี้ ฉุกเฉิ น…..………………..…. .ดอกเบี้ย……..……..
อื่นๆ.................................................................................
หุ ้นเพิ่ม…………………………………………...บาท
ประกันชี วิตกลุ่ม....................................................บาท
ฌาปนกิจ (สสธท.).................................................บาท
ฌาปนกิจ (สส.ชสอ.)..............................................บาท
ฌาปนกิจ (ส.ส.ป.ท.)..............................................บาท
กองทุน (กสธท.)....................................................บาท
กองทุน (กสสน.)....................................................บาท
* คงเหลือรับจริง………………………………......บาท
ลงชื่ อ…………………………………….เจ้ าหน้ าที่สินเชื่ อ
ลงชื่ อ……………………………………ผู้จัดการ
(…………………………..…………………)

คณะกรรมการเงินกู้
อนุมตั ิ…………………………………………………บาท
ลงชื่ อ………………………..……….ประธาน / กรรมการ

เอกสารสาหรับการยื่นกู้
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องทุกฉบับ 1 ชุด
1. ผู้ก้ ู - สาเนาบัตรประจาตัวผูก้ แู้ ละคู่สมรส
- สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า,
สาเนาใบมรณะบัตร
- สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้
- สมุดคู่ฝากสหกรณ์ ( ของผูก้ ู้ )
- ใบแจ้งยอดเงินเดือน เดือนล่าสุ ด
2. ผู้คา้ ประกัน - สาเนาบัตรประจาตัวผูค้ ้าและคู่สมรส
- สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาใบหย่า
- สาเนาใบมรณะบัตร
- สาเนาทะเบียนบ้านผูค้ ้า

ความเห็นผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าผูก้ มู้ ีความเหมาะสมในการขอกู้
และในขณะนี้ ยงั รับราชการหรื อทางานประจาอยู่
ลงชื่ อ………………………………………………………
(………………………………………………………..…)
ตาแหน่ ง…………………………………………………….
.หมายเหตุ ผูบ้ งั คับบัญชา ได้แก่ หัวหน้างาน,
หัวหน้าฝ่ าย และ/หรื อ ผูท้ ี่มีตาแหน่งที่สูงกว่า
ข้าพเจ้า......................................................................................
ได้รับเงินกูจ้ านวน..............................................................บาท
(...............................................................................................)
ตามหนังสื อสัญญากูเ้ งินสามัญฉบับนี้ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ณ วันที่..............เดือน......................................พ.ศ..................
โดย โอนเข้าบัญชีเงินฝากของข้าพเจ้าที่สหกรณ์
ออมทรัพย์ เลขที่.............................................
ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่.....................................
โดย เช็ค
ลงชื่อ..................................................................................................ผูก้ แู้ ละรับเงิน
(.................................................................................................)
ลงชื่อ.................................................................................................เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
(................................................................................................)
ลงชื่อ............................................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจหนังสือสัญญากูเ้ งิน
(...............................................................................................)

หนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่.............................................
ชื่อผูก้ .ู้ ...............................................................................
ลงวันที่.............................................................................

ทะเบียนผู้คำ้ ประกัน

หนังสื อคำ้ ประกันเงินกู้สำมัญ

เล่ม.................................หน้ ำ.......................................

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
เล่มที่...................../.....................
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
เขียนที่ สหกรณ์ ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิประสงค์ อุบลรำชธำนี จำกัด
ตามประมวลรัษฎากร
วันที่.......................เดือน......................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า..........................................................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................................อายุ.....................ปี
เลขประจาตัวประชาชน
เป็ น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ
สมทบ อื่น ๆ..............................
ตาแหน่ง.............................สถานที่ปฏิบตั ิงาน.................................................สังกัด.........................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ...............................................บาท
ที่อยู(่ ตามทะเบียนบ้าน ) เลขที่.........................หมู่ที่........................ถนน........................................................ตาบล/แขวง......................................................................................
อาเภอ/เขต..............................จังหวัด....................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์หน่วยงาน.............................เบอร์โทรมือถือหรื อเบอร์บา้ น.............................
ได้ทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์อุบลราชธานี จากัด ซึ่งต่อไปนี้ ในหนังสื อค้ าประกันนี้
จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐาน

ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้...................................................................................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู.้ ............................................บาท
(.....................................................................................................................................................) ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่................................../...................................
0.00
ลงวันที่...............................................และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวเป็ นจานวนเงินต้น...........................................บาท
(.......................................................................................................) พร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี้ น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ยและการเรี ยกคืนเงินกู้
ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้ ดอกเบี้ย และ
ค่าสิ นไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้ าประกันรายนี้
จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้าประกันไว้น้ ี จะได้ให้สมาชิ กอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าว ให้แก่ขา้ พเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับตั้งแต่วนั ที่ลูกหนี้ ผิดนัด
ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องชาระ
ให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้แก่สหกรณ์
และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น จนสิ้ นเชิ งแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า มอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด
ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้ จนสิ้ นเชิ ง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ
และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้ ตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยูต่ ามที่ได้ระบุไว้ในสัญญานี้ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อค้าประกันนี้ โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ................................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(................................................................................)สมาชิกเลขที่................................
ลงชื่อ................................................................พยาน
(.........................................................................)สมาชิกเลขที่................................

ลงชื่อ................................................................พยาน
(.........................................................................)สมาชิกเลขที่................................

คำยินยอมของคู่สมรสผู้คำ้ ประกัน ( ถ้ ำมี )
เขียนที่...........................................................................................
วันที่........................เดือน................................................พ.ศ..............................
ข้าพเจ้า นาย/นาง.........................................................................................เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง....................................................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญของ นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ตามหนังสื อค้าประกันเงินกู้
ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญ
....................................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
(....................................................................................)
....................................................................................พยาน
(....................................................................................)สมาชิกเลขที่....................................
หมายเหตุ : ผูค้ ้าประกันต้องมีหลักฐานเซ็นรังรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ 1 ชุด
- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและสาเนาทะเบียนบ้านของผูค้ ้ าประกัน
- สาเนาใบหย่า

- สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนคู่สมรส และสาเนาทะเบียนสมรส
- สาเนาใบมรณะบัตร

(เอกสารแนบคาขอกูส้ ิ นเชื่อกับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ)

หนังสื อยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนีก้ บั ธนาคาร ทีส่ หกรณ์ ได้ MOU ไว้

ทาที่........................................................................
...............................................................................
วันที่.................................................................................
เรี ยน ประธานกรรมการ / กรรมการ / ผูจ้ ดั การ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์อุบลราชธานี จากัด
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ................................................................................................................
สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................ปฏิบตั ิราชการที่แผนก / ฝ่ าย / กลุ่มงาน.................................................................
สังกัดหน่วย.....................................................................อาเภอ.........................................................................................
จังหวัด...........................................................................โทรศัพท์ / มือถือ.........................................................................
มีความประสงค์ขอกูส้ ิ นเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิ ประสงค์อุบลราชธานี จากัด ในการนี้ขา้ พเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ตรวจสอบและ หรื อเปิ ดเผยข้อมูลของข้าพเจ้า ทั้งที่เป็ นข้อมูลส่ วนตัวและ/หรื อข้อมูล
เกี่ยวกับสิ นเชื่อที่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั ธนาคารที่สหกรณ์ได้ MOU ไว้ ซึ่ งการตรวจสอบและ/หรื อเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว
จะต้องเป็ นไปเพื่อการให้สินเชื่ อเท่านั้น โดยข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนความยินยอมให้ไว้แต่อย่างได

ลงชื่อ................................................................สมาชิกผูก้ (ู้ ให้ความยินยอม)
(...................................................................)

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

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

ปรับปรุ งวันที่ 24 ธันวำคม 2561

บันทึกขอกู้เงินสามัญ ส่ งชาระเกิน 180 งวด
ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์
อุบลรำชธำนี จำกัด
วันที่..............................................................................................
เรื่ อง ขอส่ งชาระเงินกู้สามัญ 180 งวด
เรี ยน ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ผูจ้ ดั กำร สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิ ประสงค์อุบลรำชธำนี จำกัด
ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว.................................................................................................................
สมำชิกเลขทะเบียนที่...........................ปฏิบตั ิรำชกำรที่แผนก / ฝ่ ำย / กลุ่มงำน.................................................................
สังกัดหน่วย.....................................................................อำเภอ........................................................................................
จังหวัด...........................................................................โทรศัพท์ / มือถือ........................................................................
มีควำมประสงค์ ขอกู้เงินสามัญ ชาระเกิน 180 งวด เนื่องจากมีความจาเป็ น ต้ องการให้ เงินเดือนคงเหลือไว้ ใช้
เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อน , ………………………………..………………………………………………………..…
…………………………………………………………………..………………………………………………………
……………………………………………………………………..……………………………………………………
โดยส่ งชำระหนี้สำมัญไม่เกิน 360 งวด
ทั้งนี้เพื่อ เป็ นไปตำมระเบียบสหกรณ์ฯ
จึงเรี ยนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
ขอแสดงควำมนับถือ
ลงชื่อ...............................................................ผูย้ ื่นคำขอ
(................................................................)
.........................................................................................................................................................................................
ความเห็น
อนุญำต
ไม่อนุญำต เนื่องจำก..........................................................................................................................
ลงชื่อ...............................................................ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ผูจ้ ดั กำร
(................................................................)
วันที่...........................................................

เอกสารต่ อท้ ายสั ญญากู้
หนังสื อยินยอมให้ หักเงินชาระหนีส้ หกรณ์ ออมทรัพย์ ฯ
เขียนที่.....................................................................................
วันที่................เดือน..................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า................................................................................................อายุ.................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่…….……….
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ตาบล/แขวง...........................................อาเภอ..................................
จังหวัด........................................................รับราชการสังกัด............................................................ตาแหน่ง.....................................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์อุบลราชธานี จากัด เลขทะเบียนสมาชิก..................................มีความประสงค์
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดาเนินการต่อไปนี้
ข้อ 1. เมื่อข้าพเจ้าเสี ยชีวติ ข้าพเจ้าขอมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ เพื่อชาระหนี้ที่คงค้างอยูก่ บั สหกรณ์ฯ เป็ นอันดับแรกดังนี้
เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
จานวน 1,000,000 บาท
เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จานวน 600,000 บาท
เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)
จานวน 300,000 บาท
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) จานวน 1,000,000 บาท
กองทุนสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ (กสสน.)
จานวน 1,000,000 บาท
อื่น ๆ
จานวน...................บาท
ส่วนเงินที่เหลือ (ถ้ามี) มอบให้ผรู ้ ับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในใบสมัคร
ข้อ 2. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 1. นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่วา่
ทั้งหมดหรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หรื อพ้นภาระหนี้สินที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์อุบลราชธานี จากัด
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทาขึ้น โดยการสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยูแ่ ละฉบับที่สองเก็บไว้ที่
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิ ทธิประสงค์อบุ ลราชธานี จากัด

ลงชื่อ......................................................................ผูใ้ ห้คายินยอม(ผูก้ )ู้
(.....................................................................)

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

หนังสื อยินยอมให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ฯ นำเงินปันผลหรื อเงินเฉลีย่ คืน
เข้ ำบัญชี เงินฝำกออมทรัพย์ พิเศษ/ออมทรัพย์ เพื่อชำระเงินสงเครำะห์ ล่วงหน้ ำและเงินบำรุ งรำยปี (คงสภำพสมำชิ ก)
ทำที่สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิประสงค์อุบลรำชธำนี จำกัด

วันที่.................เดือน..............................................พ.ศ.........................
ข้ำพเจ้ำ................................................................................................อำยุ.................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ ำ้ นเลขที่…….……..
หมู่ที่...............ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ตำบล/แขวง...........................................อำเภอ..............................
จังหวัด........................................................รับรำชกำรสังกัด............................................................ตำแหน่ง.................................................
เป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิประสงค์อุบลรำชธำนี จำกัด เลขทะเบียนสมำชิก..............................มีควำมประสงค์
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดำเนินกำรต่อไปนี้
1. ยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นำเงินปั นผล / เงินเฉลี่ยคืนตำมจำนวนที่ตอ้ งชำระค่ำสงเครำะห์ลว่ งหน้ำและเงินบำรุ งรำยปี
(คงสภำพสมำชิก) เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ / ออมทรัพย์ ของข้ำพเจ้ำแทนข้ำพเจ้ำทุกปี
ข้ำพเจ้ำขอเปิ ดบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ ชื่อบัญชี.................................................................................................................
หมำยเลขบัญชี...........................................................................เพื่อชำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำและเงินบำรุ งรำยปี (คงสภำพสมำชิก)
สสธท. 4,000 บำท/คน
ข้ำพเจ้ำ
คู่สมรส
บุตร..........คน
บิดำ
มำรดำ
สส.ชสอ. 4,800 บำท/คน
ข้ำพเจ้ำ
คู่สมรส
บุตร..........คน
บิดำ
มำรดำ
ส.ส.ป.ท. 3,500 บำท/คน
ข้ำพเจ้ำ
คู่สมรส
บุตร..........คน
บิดำ
มำรดำ
กสธท. 4,000 บำท/คน
ข้ำพเจ้ำ
คู่สมรส
บุตร..........คน
บิดำ
มำรดำ
กสสน. 2,900 บำท/คน
ข้ำพเจ้ำ
คู่สมรส
บุตร..........คน
บิดำ
มำรดำ
2. กำรหักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ / ออมทรัพย์ ของข้ำพเจ้ำแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมให้
สหกรณ์ฯ ถอนเงินฝำกจำกบัญชีเงินฝำกดังกล่ำวของข้ำพเจ้ำ ส่งให้กบั สมำคมที่ขำ้ พเจ้ำได้แจ้งไว้ เพื่อชำระค่ำเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำ
และเงินบำรุ งรำยปี (คงสภำพสมำชิก) ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ที่ขำ้ พเจ้ำ / คู่สมสร / บุตร............คน / บิดำ / มำรดำ เป็ นสมำชิก
3. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินดังกล่ำวข้ำงต้น ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป และข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้คำยินยอม
นี้ไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่วนจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พน้ จำกกำรเป็ นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ หรื อพ้นภำระหนี้สินที่ขำ้ พเจ้ำ
มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เว้นแต่จะได้รับคำยินยอมเป็ นหนังสื อจำกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิ ทธิประสงค์อุบลรำชธำนี จำกัด
4. ข้ำพเจ้ำจะถอนเงินในบัญชีน้ ีได้เฉพำะส่วนที่เกินจำกจำนวนที่ตอ้ งชำระสมำคม และส่วนที่เป็ นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเท่ำนั้น
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ทำขึ้น โดยกำรสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง และข้ำพเจ้ำได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำ
ในหนังสื อนี้ท้ งั หมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
ลงชื่อ......................................................................ผูใ้ ห้คำยินยอม
(.....................................................................)
ลงชื่อ......................................................................พยำน สมำชิกเลขที่.....................
(.....................................................................)
ลงชื่อ......................................................................พยำน สมำชิกเลขที่.....................
(.....................................................................)

