หนังสือกูที…่ …….…./……………….
วันที่……………………...……………...

เอกสารประกอบการกู
-สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาบัตรข!าราชการ

แบบมีผูค้ําประกัน

คําขอและหนังสือสัญญากูเงินฉุกเฉิน

สหกรณได!รับยกเว!น
ไม.ต!องติดอากรแสตมปB
ตามประมวลรัษฎากร

เขียนที่…………………………………….……..
วันที่………….เดือน………………………พ.ศ………….
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
ข!าพเจ!า …………………………………………….…………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..………..อายุ.................ป&
เลขประจําตัวประชาชน - เป)น
ข!าราชการ
ลูกจ!างประจํา
อื่น ๆ ........................................ตําแหน.ง...........................................................สังกัด....................................................
ได!รับเงินเดือน / ค.าจ!าง เดือนละ...................................บาท
ที่อยู.ป1จจุบัน บ!านเลขที่ ...............หมู.ที่..........ถนน..........................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย.........................................
โทรศัพท.............................................................. ขอเสนอคําขอกู!เงินฉุกเฉิน เพื่อโปรดพิจารณาดังต.อไปนี้
ข!อ 1. ข!าพเจ!าขอกู!เงินฉุกเฉิน จํานวน…………....……….บาท (........................……………………………) อัตราดอกเบี้ย
เป)นไปตามประกาศของสหกรณที่ใช!อยู.ขณะที่ต!องชําระหนี้ตามหนังสือกู!เงินนี้ โดยจะนําไปใช!เพื่อการต.อไปนี้ (ชี้แจงเหตุ
ฉุกเฉินที่จําเป)นต!องกู!เงิน) ……….……………………………..………………..……..………………………………………………………………….……
ข!อ 2. ถ!าข!าพเจ!าได!รับเงินกู! ข!าพเจ!าขอส.งคืนต!นเงินกู!เพื่อเหตุฉุกเฉิน ดังนี้
ส.งชําระในงวดแรกงวดเดียว เป)นเงิน...........................บาท พร!อมดอกเบี้ย ในวันสิ้นเดือน
ส.งชําระเป)นงวดรายเดือนๆละเท.าๆกัน จํานวน.............งวดๆละ...........................บาท พร!อมดอกเบี้ย
ในทุกวันสิ้นเดือน
โดยเริ่มชําระงวดแรกในเดือน....................................พ.ศ..................
ข!อ 3. ข!าพเจ!าขอเสนอหลักประกันเงินกู!ฉุกเฉินที่ข!าพเจ!าจะขอกู!จากสหกรณ โดยใช!สมาชิกสามัญค้ําประกันเงินกู!
ดังต.อไปนี้ คือ (จํานวนผูค้ํา : กูไม#เกิน 50,000 บาท ไม#ตองมีผูค้ํา , เกินกว#า 50,000 บาท ค้ําประกัน 1 คน)
ลําดับ

ชื่อ – สกุล

ทะเบียน

สังกัด

เงินเดือน

ลายมือชื่อผูค้ําประกัน

ข!อ 4. เมื่อข!าพเจ!าได!รับเงินกู!แล!ว ข!าพเจ!ายอมรับข!อผูกพันตามข!อบังคับของสหกรณดังนี้
4.1 ยินยอมให!ผู!บังคับบัญชาหรือเจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงินได!รายเดือนของข!าพเจ!า โดยทําเป)นหนังสือยินยอมให!
หักเงินได!รายเดือนและเงินอื่นมอบไว!ให! หักเงินได!รายเดือนตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ข!อ 2. เพื่อส.งต.อสหกรณ
4.2 ยอมให!ถือว.าในกรณีตามข!อบังคับในข!อที่ว.าด!วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู! ให!เงินกู!
ที่ได!ขอกู!ไปจากสหกรณเป)นอันถึงกําหนดส.งคืนโดยสิ้นเชิงพร!อมทั้งดอกเบี้ยในทันที
โดยมิพักต!องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่
ตกลงไว!

-24.3 ถ!าข!าพเจ!าประสงคจะขอลาออก หรือย!ายราชการ หรืองานประจํา ตามข!อบังคับของสหกรณ จะแจ!ง
เป)นหนังสือให!สหกรณฯ ทราบ และจะจัดการชําระหนี้สิน ซึ่งมีอยู.ต.อสหกรณให!เสร็จสิ้นก.อน ถ!าข!าพเจ!าไม.จัดการชําระ
หนี้สินให!เสร็จสิ้นตามที่กล.าวข!างต!น เมื่อข!าพเจ!าได!ลงชื่อรับเงินเดือน ค.าจ!าง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุน
บําเหน็จบํานาญข!าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการ หรือหน.วยงานเจ!าสังกัด หรือ
นายจ!าง จ.ายเงินให!แก.ข!าพเจ!า ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงินดังกล.าว หักเงินชําระหนี้พร!อมดอกเบี้ย ส.งชําระต.อ
สหกรณให!เสร็จสิ้นเสียก.อนได!
………………..………………………………ผู!ขอกู!เงิน
………………..………………………....…..พยาน
(รายการต#อไปนี้เจาหนาที่สหกรณ2ฯ กรอกเอง)
เงินไดราย
เดือน

เงินไดรายเดือน
คงเหลือ

วงเงินกูฉุกเฉิน
เงินกู
สูงสุดตามระเบียบ ฉุกเฉินคงคางเดิม
100,000.-

จํานวนเงินที่
ขอกูใหม#

คงเหลือ
จ#ายเงินใหสมาชิก

*** ผู!กู! เคย/ไม.เคย ผิดนัดการส.งงวดชําระหนี้ หรือขาดส.งเงินหุ!นรายเดือน ***

โปรดอ่านเพือประโยชน์ของผูก้ ูเ้ อง
คําเตือน กรณีผู!กู!มอบฉันทะให!ผอู! ื่นรับเงินแทนผู!กู! ต!องถ.ายสําเนา
บัตรประจําตัวข!าราชการ หรือสําเนาบัตรประชาชน ทั้งผู!กู!และผูร! ับ
มอบฉันทะ แนบสัญญาขอกู!เงินและเจ!าของเอกสารลงนามรับรอง
สําเนาถูกต!อง
นอกจากนี้ สมาชิกผูมอบฉันทะ ต!องมอบบัตรประจําตัว
ข!าราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชน ฉบับจริง มากับผู!รับมอบ
ฉันทะเพื่อแสดงต.อเจ!าหน!าที่สหกรณ ฯ ในวันรับเงินด!วย

……………………..………….เจ!าหน!าที่
…….../……….………/……..
อนุมัติ / ไม#อนุมัติ
………………………………….ประธานกรรมการเงินกู!
…….../……….………/……....

ข!าพเจ!าผู!กู! มอบฉันทะให!……………………………………..………………….ตําแหน.ง…………………....…………………..…………
สังกัด…………………………..…………………..เป)นผู!รับเงินกู!ตามหนังสือนี้แทนข!าพเจ!า
………………..………………………ผู!ขอกู!เงิน
………………..………………………ผู!รับมอบฉันทะ
……………..…………………………พยาน
ข!าพเจ!า………………………………………..…….….ได!รับเงินกู!จํานวน……………...…….…บาท (…………...……….………………….)
ไปเป)นการถูกต!องแล!ว ณ วันที่ ………/………….……./………………
……………………………………....ผู!รับเงิน
ขาพเจาขอใหสหกรณ2จ#ายเงินกูใหขาพเจาตามช#องทางนี้
(ตองลงลายมือชื่อในการรับเงินต#อเจาหนาที่ของสหกรณ2)
ข!าพเจ!าหรือผู!รับมอบฉันทะขอรับเงินสดที่สหกรณ
โอนเข!าบัญชีธนาคารกรุงไทยของข!าพเจ!า บัญชีเลขที่
.........................................................
อื่นๆ………….………………………………..
...........................................ผูกู

จ#ายเงินถูกตองแลว
....................................................เจ!าหน!าที่การเงิน
........../....................../.........
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หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูฉุกเฉิน

สหกรณ2ไดรับยกเวน
ไม#ตองติดอากรแสตมป8
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที่................./....................
วันที่............เดือน...................................พ.ศ................
ข!าพเจ!า …………………………………………….…………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..………..อายุ.................ป&
เลขประจําตัวประชาชน - เป)น
ข!าราชการ
ลูกจ!างประจํา
อื่น ๆ ........................................ตําแหน.ง...........................................................สังกัด....................................................
ได!รับเงินเดือน / ค.าจ!าง เดือนละ...................................บาท
ที่อยู.ป1จจุบัน บ!านเลขที่ ...............หมู.ที่..........ถนน..........................................ตําบล/แขวง.......................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.......................โทรศัพท...................................
ได!ทําหนังสือค้ําประกันให!ไว!ต.อสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ซึ่งต.อไปนี้ ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใช!คําว.า
“สหกรณ” เพื่อเป)นหลักฐานดังต.อไปนี้
ข!อ 1. ตามที่สหกรณได!ให!.......................................................................กู!เงิน จํานวนเงินกู!...............................บาท
(.............................................................) ตามหนังสือเงินกู!ฉุกเฉินที่.............../................ลงวันที่..............................................
และผู!กู!ได!รับเงินไปจากสหกรณโดยถูกต!องแล!ว ข!าพเจ!ายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกล.าวพร!อมดอกเบี้ยและค.าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค.าภาระติดพันอันเป)นอุปกรณแห.งหนี้นั้นด!วย
ข!อ 2. ข!าพเจ!าได!ยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกล.าวตาม ข!อ 1. และทราบข!อผูกพันของผู!กู!ในเรื่องการส.งเงินงวดชําระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกู!ก.อนถึงกําหนดตามที่กล.าวไว!ในหนังสือกู!เงินสําหรับเงินกู!ฉุกเฉินนั้นโดยตลอดแล!ว
ข!าพเจ!ายอมปฏิบัติตามข!อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกว.าหนี้สิน และค.าสินไหมทดแทน ตลอดจนค.าภาระติดพัน จะได!
ชําระครบถ!วนแล!ว
ข!อ 3. ข!าพเจ!ายอมรับผูกพันว.า การออกจากการเป)นสมาชิกของสหกรณไม.ว.าเพราะเหตุใดๆ ไม.เป)นเหตุให!ข!าพเจ!า
หลุดพ!นจากการค้ําประกันรายนี้ จนกว.าผู!ที่ข!าพเจ!าค้ําประกันไว!นี้จะได!ให!สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของ
สหกรณ เห็นสมควรเข!าเป)นผู!ค้ําประกันแทนข!าพเจ!า
ข!อ 4. ในกรณีที่ข!าพเจ!าต!องชําระหนี้ให!แก.สหกรณแทนผู!กู! หลังจากสหกรณได!ส.งหนังสือบอกกล.าวให!แก.ข!าพเจ!า
ทราบแล!วภายในหกสิบวันนับแต.วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข!าพเจ!ายินยอมชําระหนี้โดยให!ผู!บังคับบัญชาหรือเจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงินได!
รายเดือนและเงินอื่นใดของข!าพเจ!า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ.าย ชําระหนี้ซึ่งข!าพเจ!าต!องชําระให!สหกรณจากเงินได!รายเดือนและ
เงินอื่นใดของข!าพเจ!าส.งต.อสหกรณด!วย โดยข!าพเจ!าได!ทําหนังสือยินยอมให!หักเงินได!รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว!กับ
สหกรณ และความยินยอมนี้ให!มีอยู.ตลอดไป ทั้งนี้จนกว.าจะได!ชําระหนี้ตามหนังสือกู!เงินฉุกเฉินที่ข!าพเจ!าได!ค้ําประกันนั้น
โดยสิ้นเชิงแล!ว
ข!อ 5. ข!าพเจ!าได!ทําหนังสือยินยอมให!ผู!บังคับบัญชาหักเงินได!รายเดือนและเงินอื่นใดของข!าพเจ!ามอบไว!ให!สหกรณ
เพื่อแสดงต.อหน.วยงานต!นสังกัด ของข!าพเจ!าให!หักเงิน ณ ที่จ.ายให!สหกรณจนกว.าสหกรณจะได!รับชําระหนี้จนสิ้นเชิง

-4ข!อ 6. หากข!าพเจ!าได!ย!ายที่อยู.จากที่ได!แจ!งไว!ในหนังสือ ข!าพเจ!าจะแจ!งให!สหกรณทราบเป)นหนังสือโดยทันที
ข!าพเจ!าได!อ.านข!อความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแล!วเห็นว.าถูกต!อง จึงได!ลงลายมือชื่อไว!เป)นสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผู!ค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(.................................................................)

คํายินยอมของคู#สมรส
(ใช!เฉพาะกรณีที่ผู!ค้ําประกันมีคู.สมรส)
เขียนที่.............................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ................
ข!าพเจ!านาย/นาง....................................................เป)นคู.สมรสของนาย/นาง.................................................
ยินยอมให!คู.สมรสของข!าพเจ!าเป)นผู!ค้ําประกันเงินกู!ฉุกเฉินของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ตาม
หนังสือค้ําประกันเงินกู!ข!างต!นนี้และข!าพเจ!าได!ลงลายมือชื่อไว!เป)นสําคัญ
…………………….……………………..………คู.สมรสผู!ให!คํายินยอม
(..........................................................)
............................................................ผู!ค้ําประกัน
(..........................................................)

หมายเหตุ
สหกรณควรจัดให!มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรือสําเนาทะเบียนบ!านของผู!ค้ําประกันไว!
ประกอบเป)นหลักฐานด!วย
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน
เรียน สมาชิกสหกรณ2ออมทรัพย2สาธารณสุขนครพนม จํากัด / ผูค้ําประกัน ทุกท#าน
ก.อนที่ท.านจะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผู!ค้ําประกันควรอ.าน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
ค้ําประกันให!เข!าใจโดยชัดเจน หากผู!ค้ําประกันมีข!อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู!มีความรู!ก.อนที่จะทําสัญญาค้ําประกันการที่
ผู!ค้ําประกันลงลายมือชื่อในสัญญาค้ําประกันให! (ผู!กู!) นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เพื่อค้ําประกันหนี้
ประเภทฉุกเฉิน
ประเภทสามัญ
พิเศษ ระหว.าง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
นครพนม จํากัด ( ผู!ให!กู! ) กับ ผู!กู! ผู!ค้ําประกันจะมีความรับผิดชอบต.อผู!ให!กู!ในสาระสําคัญ ดังนี้.1. ผู!ค้ําประกัน จะต!องรับผิดชอบอย.างจํากัด ตามที่กําหนดในสัญญากู!ยืมเงิน
2. ผู!คํา้ ประกันจะต!องรับผิดชอบต.อผู!ให!กู!ภายในวงเงินที่ผู!กู!ค!างชําระกับผู!ให!กู!ตามสัญญากู!ยืมเงินและ
อาจต!องรับผิดชอบชดใช!ดอกเบี้ยหรือค.าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด!วย
3. ผู!ค้ําประกันจะต!องรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากู!ยืมเงินและเงินกู!เพิ่มเติมที่จะมีขึ้นต.อไป
4. ผู!ค้ําประกันต!องรับผิดชอบร.วมกับผู!กู!
5. เมื่อผู!กู!ผิดนัดชําระหนี้ ผู!ให!กู!มีสิทธิเรียกร!องและบังคับให!ผู!ค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมดที่ผู!ค!างชําระ
6. เป)นสัญญาค้ําประกันต.อเนื่องกันไปไม.จํากัดเวลา ผู!ค้ําประกันไม.สามารถยกเลิกเพิกถอนได!
นอกจากที่กล.าวไว!ข!างต!นแล!ว ผู!ค้ําประกันยังมีหน!าที่และความรับผิดชอบต.างๆ ตามที่ระบุไว!ในสัญญา
ค้ําประกัน
สหกรณ2ฯไดเตือน และผูค้ําประกัน ไดรับทราบคําเตือนแลว จึงลงลายมือชื่อไวเป=นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(.....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผู!ค้ําประกัน
(....................................................)

(ลงชื่อ) ....................................................... เจ!าหน!าที่สหกรณ
(....................................................)
........./....................../.............
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หนังสือยินยอมใหส#วนราชการ/หน#วยงาน หักเงินชําระหนี้สหกรณ2ออมทรัพย2 (ผูกู)
เขียนที่………………………………..……………………….
วันที…่ ……เดือน……………………………….พ.ศ……..…….
ข!าพเจ!า………………………………………..…………..…อายุ………...…ป& ป1จจุบันอยู.บา! นเลขที…่ …….……..หมู.ที่….……..…...
ตรอก/ซอย………………………...ถนน………………..…………………ตําบล/แขวง…..……………..……..…….อําเภอ/เขต……………………..………….
จังหวัด……………………..………รับราชการสังกัด…………………….……………….ตําแหน.ง………..………….…….…………………...และเป)นสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที…่ ……...…………...มีความประสงคให!ส.วนราชการ/หน.วยงานที่
ข!าพเจ!าสังกัดอยู. หักเงินและนําส.งให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ที่ข!าพเจ!าเป)นสมาชิก จึงมีหนังสือให!ความ
ยินยอมไว!กับส.วนราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. ทัง้ ป1จจุบนั และอนาคต ดังนี้
ข!อ 1. ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงิน หักเงินเดือน ค.าจ!าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. ทั้งป1จจุบัน และอนาคต
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม จํากัด ได!แจ!งให!ในแต.ละเดือน และส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!นหรือเงินอื่น แล!วแต.กรณีให!สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าทุกเดือน
ข!อ 2. กรณีข!าพเจ!าพ!นจากการเป)นข!าราชการ/ ลูกจ!าง และได!รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ข!าพเจ!า
ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จา. ยเงินของส.วนราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินอื่นใด ที่ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ ตามข!อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ได!แจ!งและส.ง
เงินจํานวนนั้นให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าทุกครั้ง
ข!อ 3. การหักเงินเดือน ค.าจ!าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ไม.ว.ากรณีใดตามข!อ 2. เมื่อได!หัก
ชําระหนี้แก.ทางราชการแล!ว(ถ!ามี) ข!าพเจ!ายินยอมให!หักเงินส.งให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ก.อนเป)นอันดับแรก
ข!อ 4. หนังสือยินยอมให!หักเงินตามทัง้ 3 ข!อ นี้ ให!มีผลตั้งแต.บัดนี้เป)นต!นไป และข!าพเจ!าสัญญาว.าจะไม.ถอนการ
ให!คํายินยอมทั้งหมดหรือบางส.วน จนกว.าข!าพเจ!าจะได!พน! จากการเป)นสมาชิกของสหกรณและพ!นภาระหนีส้ ินที่ขา! พเจ!ามีต.อสหกรณ
เว!นแต.จะได!รบั คํายินยอมเป)นหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
ข!อ 5. ในกรณีที่ข!าพเจ!าต!องเปลี่ยนแปลงส.วนราชการที่สงั กัดโดยโอนไปสังกัดส.วนราชการอื่น หรือหน.วยงานอื่น
ของรัฐ หรือองคกรปกครองส.วนท!องถิ่น ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าทีผ่ ู!จ.ายเงินของส.วนราชการ หรือหน.วยงานของรัฐ หรือองคกร
ปกครองส.วนท!องถิ่นแห.งใดแห.งหนึ่ง ที่ข!าพเจ!าโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน ค.าจ!าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา! พเจ!ามีสิทธิได!รับจากส.วนราชการ หน.วยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองส.วนท!องถิ่น แล!วแต.กรณี
เพื่อส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!น หรือเงินอื่นให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าได!ทุกเดือน และข!าพเจ!า
สัญญาว.าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต.สหกรณได!มีหนังสือแจ!งให!ส.วนราชการ หรือหน.วยงานของ
รัฐ หรือองคกรปกครองส.วนท!องถิ่นที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. เพื่อดําเนินการดังกล.าวแทนข!าพเจ!าก็เป)นการเพียงพอแล!ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข!าพเจ!าเอง ได!ตรวจสอบข!อความและถ!อยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล!ว ตรงตามเจตนารมณของข!าพเจ!าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว!เป)นสําคัญ
หนังสือนี้ทาํ ขึ้น 2 ฉบับ มีข!อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว!กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
ฉบับที่สองเก็บไว!กับสมาชิก
ลงชื่อ………………….…………………………………..ผู!ให!คํายินยอม (ผูก! ู!)
(……………..….………………………………….)
ลงชื่อ………………….…………………………………..กรรมการสหกรณ
(……………..….………………………………….)
ลงชื่อ………………….…………………………………..พยาน
(……………..….………………………………….)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชี (ผูกู)
เขียนที่………………….................……………………..
วันที่………………………………………
เรียน ผู!จัดการธนาคาร......................................................... จํากัด (มหาชน) สาขา.............................
1. ข!าพเจ!า ………………………………………………………….ตําแหน.ง..…………………………..…………………………………..…..
สังกัด…………………………………………….……...บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่…………………………….……………………………………
เจ!าของบัญชีเงินฝากธนาคาร................................................ จํากัด สาขา................................ ประเภท……………….………
บัญชีเลขที่……………………………………..ยินยอมให!ธนาคาร.................................................. จํากัด สาขา..............................
หักเงินจากบัญชีดังกล.าวเพื่อชําระให!แก.สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ตามจํานวนเงินที่สหกรณฯได!แจ!ง
ให!ธนาคารฯ ทราบในแต.ละเดือน ทั้งนี้ตั้งแต.วันที่ ………………………………………… เป)นต!นไป
(ลงชื่อ)

ผู!ให!คํายินยอม (ผูกู)
(……………………………………………….……………)

(ลงชื่อ)

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

(ลงชื่อ)

พยาน
(………………………………………….…………..………)
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หนังสือยินยอมใหส#วนราชการ/หน#วยงาน หักเงินชําระหนี้สหกรณ2ออมทรัพย2 (ผูค้ําประกัน)
เขียนที่………………………………..……………………….
วันที…่ ……เดือน……………………………….พ.ศ……..…….
ข!าพเจ!า………………………………………..…………..…อายุ………...…ป& ป1จจุบันอยู.บา! นเลขที…่ …….……..หมู.ที่….……..…...
ตรอก/ซอย………………………...ถนน………………..…………………ตําบล/แขวง…..……………..……..…….อําเภอ/เขต……………………..………….
จังหวัด……………………..………รับราชการสังกัด…………………….……………….ตําแหน.ง………..………….…….…………………...และเป)นสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที…่ ……...…………...มีความประสงคให!ส.วนราชการ/หน.วยงานที่
ข!าพเจ!าสังกัดอยู. หักเงินและนําส.งให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ที่ข!าพเจ!าเป)นสมาชิก จึงมีหนังสือให!ความ
ยินยอมไว!กับส.วนราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. ทัง้ ป1จจุบนั และอนาคต ดังนี้
ข!อ 1. ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จ.ายเงิน หักเงินเดือน ค.าจ!าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. ทั้งป1จจุบัน และอนาคต
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม จํากัด ได!แจ!งให!ในแต.ละเดือน และส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!นหรือเงินอื่น แล!วแต.กรณีให!สหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าทุกเดือน
ข!อ 2. กรณีข!าพเจ!าพ!นจากการเป)นข!าราชการ/ ลูกจ!าง และได!รับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ข!าพเจ!า
ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จา. ยเงินของส.วนราชการ หรือหน.วยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินอื่นใด ที่ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ ตามข!อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ได!แจ!งและส.ง
เงินจํานวนนั้นให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าทุกครั้ง
ข!อ 3. การหักเงินเดือน ค.าจ!าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ไม.ว.ากรณีใดตามข!อ 2. เมื่อได!หัก
ชําระหนี้แก.ทางราชการแล!ว(ถ!ามี) ข!าพเจ!ายินยอมให!หักเงินส.งให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ก.อนเป)นอันดับแรก
ข!อ 4. หนังสือยินยอมให!หักเงินตามทัง้ 3 ข!อ นี้ ให!มีผลตั้งแต.บัดนี้เป)นต!นไป และข!าพเจ!าสัญญาว.าจะไม.ถอนการ
ให!คํายินยอมทั้งหมดหรือบางส.วน จนกว.าข!าพเจ!าจะได!พน! จากการเป)นสมาชิกของสหกรณและพ!นภาระหนีส้ ินที่ขา! พเจ!ามีต.อสหกรณ
เว!นแต.จะได!รบั คํายินยอมเป)นหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
ข!อ 5. ในกรณีที่ข!าพเจ!าต!องเปลี่ยนแปลงส.วนราชการที่สงั กัดโดยโอนไปสังกัดส.วนราชการอื่น หรือหน.วยงานอื่น
ของรัฐ หรือองคกรปกครองส.วนท!องถิ่น ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าทีผ่ ู!จ.ายเงินของส.วนราชการ หรือหน.วยงานของรัฐ หรือองคกร
ปกครองส.วนท!องถิ่นแห.งใดแห.งหนึ่ง ที่ข!าพเจ!าโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน ค.าจ!าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือ
เงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขา! พเจ!ามีสิทธิได!รับจากส.วนราชการ หน.วยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองส.วนท!องถิ่น แล!วแต.กรณี
เพื่อส.งชําระหนี้ ชําระค.าหุ!น หรือเงินอื่นให!สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าได!ทุกเดือน และข!าพเจ!า
สัญญาว.าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต.สหกรณได!มีหนังสือแจ!งให!ส.วนราชการ หรือหน.วยงานของ
รัฐ หรือองคกรปกครองส.วนท!องถิ่นที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู. เพื่อดําเนินการดังกล.าวแทนข!าพเจ!าก็เป)นการเพียงพอแล!ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข!าพเจ!าเอง ได!ตรวจสอบข!อความและถ!อยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล!ว ตรงตามเจตนารมณของข!าพเจ!าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว!เป)นสําคัญ
หนังสือนี้ทาํ ขึ้น 2 ฉบับ มีข!อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว!กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
ฉบับที่สองเก็บไว!กับสมาชิก
ลงชื่อ………………….………………………………...ผู!ให!คํายินยอม (ผูค! ้ําฯ)
(……………..….……………………………….)
ลงชื่อ………………….………………………………...กรรมการสหกรณ
(……………..….……………………………….)
ลงชื่อ………………….………………………………….พยาน
(……………..….……………………………….)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชี (ผูค้ําประกัน)
เขียนที่………………….................……………………..
วันที่………………………………………
เรียน ผู!จัดการธนาคาร......................................................... จํากัด (มหาชน) สาขา.............................
1. ข!าพเจ!า ………………………………………………………….ตําแหน.ง..…………………………..…………………………………..…..
สังกัด…………………………………………….……...บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่…………………………….……………………………………
เจ!าของบัญชีเงินฝากธนาคาร................................................ จํากัด สาขา................................ ประเภท……………….………
บัญชีเลขที่……………………………………..ยินยอมให!ธนาคาร.................................................. จํากัด สาขา..............................
หักเงินจากบัญชีดังกล.าวเพื่อชําระให!แก.สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด ตามจํานวนเงินที่สหกรณฯได!แจ!ง
ให!ธนาคารฯ ทราบในแต.ละเดือน ทั้งนี้ตั้งแต.วันที่ ………………………………………… เป)นต!นไป
(ลงชื่อ)

ผู!ให!คํายินยอม (ผูค้ําฯ)
(……………………………………………….……………)

(ลงชื่อ)

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

(ลงชื่อ)

พยาน
(………………………………………….…………..………)

