เงินกูพิเศษแกสมาชิกเพื่อทีอ่ ยูอาศัย
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ความเห็นของกรรมการประจําหนวย
ขาพเจาไดพิจารณา ตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังนี้
1. ความมุงหมายและเหตุผลแหงการกู!เงิน ซึ่งชี้แจงไว!ในคําขอกู!เงินนี้ เป,นความจริง
2. ในเวลาป.จจุบันนี้ ผู!ขอกู!เงินไมอยูในระหวางการสอบสวนหรือต!องโทษทางวินัยหรือจะขอลาออกจากงานประจํา
ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการหนวย...........…….………..…………..
(……………..………………………….…)
เรียน ผู!จัดการ
ได!ตรวจสอบสัญญาเงินกู!และเอกสารประกอบการกู! ตลอดทั้งสัญญาค้ําประกันเงินกู!และเอกสารประกอบการค้ํา
ประกัน พบวา เรียบร!อย ถูกต!องและ เป,นไปตามระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการเงินกู!
พิจารณาอนุมัติให!เงินกู!แกสมาชิกตอไป
(นางนาตยา เผาพันธ;)
หัวหน!าฝ=ายสินเชื่อ
……/…………/………..

(นางสาววรินท;รัตน; เนตรไลย;)
หัวหน!าฝ=ายติดตามและเรงรัดหนี้สิน
……/…………../……….

เรียน คณะกรรมการเงินกู!
- ได!ตรวจสอบสัญญาเงินกู!และเอกสารประกอบสัญญากู! ถูกต!องแล!ว ตามที่เจ!าหน!าที่เสนอ
- เพื่อพิจารณาตอไป
(นางสุพัตรา เอกอายะ)
ผู!จัดการ
……/…………../……….
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู
คณะกรรมการเงินกู! ได!พิจารณาอนุมัติให!นาย/นาง/นางสาว……..………………….………………………….……..
กู!เงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัย เป,นเงินจํานวน…………………………………..บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู!
ครั้งที่…….…./………..…..เมื่อวันที่…….เดือน…………………………พ.ศ………….
โดยอนุมัติแบบไมมีเงื่อนไข หรือ มีเงื่อนไข ซึ่งผู!กู!ต!องแก!ไขหรือเพิ่มเติมเอกสารดังนี้คือ.1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
2. ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….….
3. ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………..ประธานกรรมการเงินกู!
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
ลงชื่อ…………………………………กรรมการ
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
ลงชื่อ…………………………………กรรมการ
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
ลงชื่อ…………………………………กรรมการ
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คําแนะนําประกอบการจัดทําสัญญากูเงิน (เงินกูพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัย )
โปรดอานคําแนะนํา เพื่อประโยชน3ในการจัดทําสัญญากูเงินจากสหกรณ3ออมทรัพย3สาธารณสุขนครพนม จํากัด
เอกสารประกอบของผูค้ําประกัน
เอกสารประกอบของผูกู
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข!าราชการ
สําเนาทะเบียนบ!านของผู!กู!
สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยาหรืออื่นๆ
สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรสผู!กู!
สําเนาทะเบียนบ!านคูสมรสผู!กู!
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรข!าราชการ
สําเนาทะเบียนบ!านของผู!คา้ํ ประกัน
สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยาหรืออื่นๆ
สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรสผู!ค้ําประกัน
สําเนาทะเบียนบ!านของคูสมรสผู!ค้ําประกัน
อื่นๆ (ระบุ) ............................................................

โปรดอานคําแนะนํา เพื่อประโยชน3ในการจัดทําสัญญาเงินกู
1. ใหผู กู แนบสลิ ป เงิ น เดื อ นป. จ จุ บั น จากต! น สั ง กั ด เพื่ อ ประกอบการกู! ห รื อ พิ ม พ; จ ากระบบและผู! กู! รั บ รองสํา เนาถู ก ต! อ ง
2. เอกสารประกอบการกูยืมเจ!าของเอกสารต!องรับรองสําเนาถูกต!องทุกฉบับด!วยตนเอง
3. เอกสารประกอบการค้ําประกัน (ทุนเรือนหุน/เงินฝาก/หลักทรัพย3อื่น)
1.1 เอกสารประเมินราคาหลักทรัพย;จากบริษัทประเมินราคาหลักทรัพย;ที่ได!มาตรฐาน
1.2 สําเสาโฉนดและโฉนดเอกสารฉบับจริง
1.3 เอกสารอื่นๆ ที่ใช!เป,นหลักประกันเงินกู!ตามระเบียบ........................................................................................................
4. เอกสารสัญญาเงินกูที่เขียนผิด ให!ขีดฆา และลงนามกํากับ (สัญญากู!ผู!กลู! งนามกํากับ/สัญญาค้ําประกันผู!คา้ํ ประกันลงนามกํากับ)
5. เอกสารหมดอายุไมสามารถทํานิติกรรมสัญญากับสหกรณ3ได
6. พยานในเอกสารสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกัน ลงนามโดยบุคคลตอไปนี้ พยานที่ 1 เป,นกรรมการประจําหนวยหรือ
ผู!ประสานงานระดับอําเภอที่ได!รับการแตงตัง้ พยานที่ 2 เป,นสมาชิกสามัญที่อยูในเหตุการณ;ทําสัญญากู!เงิน โดยพยานตอง
เป<นบุคคลชุดเดียวกันตลอดสัญญา)
7. การลงนามใหความเห็นของผูบังคับบัญชาในเอกสารคําขอกูเงินของสหกรณ3 ให!เป,นผู!บงั คับบัญชาสูงสุดของหนวยงานหรือ
ผู!แทน เชน นายแพทย;สาธารสาธารณสุขจังหวัดนครพนมหรือผู!แทน สาธารณสุขอําเภอหรือผู!แทน ผู!อํานวยการโรงพยาบาล
หรือผู!แทน คณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม หรือผู!แทน เป,นต!น และต!องมีการประทับตราตําแหนงของ
ผู!ลงนามพร!อมตราประทับของหนวยงานกํากับการลงนาม
8. สมาชิกหนวยบํานาญ ไมต!องมีการลงนามในสวนของบันทึกการพิจารณาใหความเห็นของบังคับผูบัญชา
9. การลงวันที่ในสัญญากู!ให!ลงได!เฉพาะ บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของบังคับผูบัญชาเทานั้น นอกนั้นไมต!องลงวันที่
โดยสหกรณ;จะประทับวันทีใ่ ห!ในวันที่สัญญามีผลการบังคับใช!
10. ในกรณีที่สมาชิกกูเงินเพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ใหแจงเจาหนาที่ และนําหนังสือรับรองหนี้หรือสําเนาใบเสร็จ
เดือนสุดทายที่เป<นป@จจุบันแนบสัญญาเงินกู
11. กรณีสมาชิกประสงค;ขอรับเงินกู!โดยให!สหกรณ;ฯ โอนเงินกู!เข!าบัญชีเงินฝากธนาคาร ให!ระบุชื่อบัญชีที่เปIดไว!กบั ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี พร!อมลงนามผูร! ับเงินในเอกสารสัญญากู!เงินให!เรียบร!อย
12. สหกรณ;ไมอนุญาตให!นํากระดาษใช!ช้ํา (reuse)) มาใช! ในการถายเอกสารประกอบการจัดทําสัญญากู!เงินกับสหกรณ;
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รับที่…………./………………
วันที่……………………...…..
เวลา.....................................น..

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

คําขอกูเงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัย

เขียนที่……………………………………..…...………..
วันที่……….………………………………..………..
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ข!าพเจ!า ………………………………………………….……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่………………..……..อายุ.................ปJ
เลขประจําตัวประชาชน เป,น
ข!าราชการ
ลูกจ!างประจํา
อื่น ๆ .........................................................................ตําแหนง.........................................................................................
สังกัด.............................................................................. ได!รบั เงินเดือน / คาจ!าง เดือนละ................................................ บาท
ที่อยูป.จจุบัน บ!านเลขที่ .......................หมูที่...............ถนน............................................ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย;.........................................
โทรศัพท;.......................................ขอเสนอคําขอกู!เงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัย เพื่อโปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ข!อ 1. ข!าพเจ!าขอกู!เงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัยจากสหกรณ; จํานวน…………………………………………………บาท
(...............……………………………………) โดยมีวัตถุประสงค;ในการกู!เงินเพื่อ................……………………..…………………….………………
ข!อ 2. หลักประกันเงินกู!ของข!าพเจ!า มีดังนี้
2.1 เงินคาหุ!นที่ข!าพเจ!ามีอยูในสหกรณ; ซึ่งชําระเต็มมูลคาแล!วและที่จะมีขึ้นในภายหน!ารวมเป,นประกัน
ด!วยทั้งสิ้น
2.2 อสังหาริมทรัพย;/สิ่งปลูกสร!าง ตามรายละเอียดแนบท!ายใบคําขอกู!เงินพิเศษเพื่อการเคหะฉบับนี้
2.3 อื่น ๆ .................................................................................................................................................
ข!อ 3. ข!าพเจ!ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู!ให!สหกรณ;ในอัตราร!อยละ.......................ตอปJ
ข!อ 4. ถ!าข!าพเจ!าได!รับเงินกู!แล!ว ข!าพเจ!าขอชําระคืนต!นเงินกู!เป,นงวดรายเดือนแบบ
ต!นเงินเทากันทุกงวด ๆละ ............................. บาท พร!อมด!วยดอกเบี้ย
จํานวน..............งวด
ต!นเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ๆ ละ.............................บาท
จํานวน..............งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน................................................พ.ศ. .....................เป,นต!นไป
ข!อ 5. ในการรับเงินกู! ข!าพเจ!าขอทําหนังสือกู!สําหรับเงินกู!พิเศษเพื่อการเคหะให!ไว!ตอสหกรณ;ฯ ตามระเบียบสหกรณ;
กําหนด
ข!อ 6. ในการกู!เงินครั้งนี้ ข!าพเจ!าได!รับความยินยอมจากคูสมรส ซึ่งพร!อมที่จะทําคํายินยอมให!ไว!เป,นหลักฐานตาม
แบบที่สหกรณ;กําหนด
ข!อ 7. ข!าพเจ!าขอรับรองวา ข!าพเจ!าจะให!ข!อความจริงและความรวมมือแกกรรมการดําเนินการ หรือบุคคลอื่นซึ่ง
สหกรณ;มอบให!สอบสวนหรือทํารายงานเกี่ยวกับคําขอกู!พิเศษเพื่อการเคหะรายนี้
ลงชื่อ.............................................................ผู!ขอกู!เงิน
(..............................................................)
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บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
วันที่………เดือน………….……………………พ.ศ…….….
ขาพเจาไดพิจารณา ตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังนี้
1. ความมุงหมายและเหตุผลแหงการกู!เงิน ซึ่งชี้แจงไว!ในคําขอกู!เงินนี้ เป,นความจริงหรือไมเป,นความจริง
จริง
ไมจริง
2. ในเวลาป.จจุบันนี้ผู!ขอกู!เงินอยูในระหวางการสอบสวนหรือต!องโทษทางวินัยหรือจะขอลาออกจากงานประจํา
หรือไม
มี
ไมมี
3. ผู!ขอกู!เงิน มีรายได!พอที่จะชําระหนี้เงินกู!ตามที่ขอกู!หรือไม
มี
ไมมี
ลายมือชื่อ…………………………..………………………..
ประทับตราตําแหนง
ประทับตราหนวยงาน(ถามี)

สหกรณ3ไดรับยกเวนไมตอง
ติดอากรแสตมปB
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือสัญญากูเงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัย
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เลขที่..................../............................
วันที่........เดือน...............................พ.ศ.................

ข!าพเจ!า..............................................................................เลขทะเบียนสมาชิก................................อายุ.....................ปJ
เลขประจําตัวประชาชน เป,น
ข!าราชการ
ลูกจ!างประจํา
อื่น ๆ.......................................... ตําแหนง........................................................สังกัด.........................................................
ได!รับเงินเดือน.................................... บาท เงินประจําตําแหนง……….……................... บาท
ที่อยูป.จจุบัน บ!านเลขที่ .....................หมูที่.......ถนน............................................ตําบล................................................
อําเภอ......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย;............................โทรศัพท;..........................................
ขอทําหนังสือกู!เงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัย ให!ไว!ตอสหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด ซึ่งตอไปในหนังสือ
กู!เงินนี้จะใช!คําวา“สหกรณ;” เพื่อเป,นหลักฐานดังตอไปนี้
ข!อ 1. ข!าพเจ!าได!กู!เงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัยจากสหกรณ; เป,นจํานวน......................................................บาท
(.....................................................) และข!าพเจ!าได!รับเงินจํานวนดังกลาวนั้นในวันที่ทําหนังสือกู!นี้โดยถูกต!องแล!ว
ข!อ 2. ข!าพเจ!าสัญญาจะใช!เงินกู!ครั้งนี้เพื่อให!เป,นไปตามวัตถุประสงค;แหงการกู!ดังนี้
2.1 ……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..……..
2.2 …………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………...
2.3 …………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………
ข!อ 3. ตราบใดที่ข!าพเจ!ายังสงคืนเงินกู!รายนี้ไมแล!วเสร็จ ข!าพเจ!ายินยอมและพร!อมที่จะอํานวยความสะดวกแกคณะ
กรรมการดําเนินการหรือบุคคลอื่นซึ่งได!รับมอบหมายจากสหกรณ;ในการสอบสวนการใช!จายเงินกู!หรือตรวจสอบทรัพย;สินที่ใช!
เงินกู!รายนี้และข!าพเจ!าจะชี้แจงข!อความเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวนหรือตรวจสอบนั้นให!ทราบตามความประสงค;
ข!อ 4. ในกรณีที่จะแก!ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญที่คณะกรรมการดําเนินการให!ความเห็นชอบไว!แล!วนั้น ข!าพเจ!า
จะเสนอรายงานเพื่อขอรับความเห็นชอบจากบุคคลผู!ได!รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินการ เพื่อการนี้
ข!อ 5. ข!าพเจ!ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู!ให!กับสหกรณ;ในอัตราร!อยละ ......................... ตอปJ
ข!อ 6. ถ!าข!าพเจ!าได!รับเงินกู! ข!าพเจ!าขอชําระคืนต!นเงินกู!เป,นงวดรายเดือนแบบ
ต!นเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ................................บาท พร!อมด!วยดอกเบี้ย จํานวน........................งวด
ต!นเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวดๆ ละ.........................บาท
จํานวน.........................งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน....................................พ.ศ. ................ เป,นต!นไป
ข!าพเจ!าขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู! ( รวมทั้งต!นเงินและดอกเบี้ย ) แตละงวดถึงกําหนดภายในวันสิ้นเดือนที่ระบุไว!
สําหรับงวดนั้นๆ
ในกรณีที่มีเหตุจําเป,นที่สหกรณ;จะต!องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู! ข!าพเจ!ายินยอมให!สหกรณ;เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยได!ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได! ทั้งนี้ สหกรณ;ไมต!องแจ!งให!ข!าพเจ!าทราบลวงหน!า
ข!อ 7. ในการสงคืนต!นเงินกู!พร!อมด!วยดอกเบี้ยตามข!อ 6. นั้น ข!าพเจ!ายินยอมให!ผู!บังคับบัญชา หรือเจ!าหน!าที่ผู!จาย
เงินได!รายเดือนและเงินได!อื่นของข!าพเจ!า หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งข!าพเจ!าต!องสงตอสหกรณ;นั้น จากเงินได!รายเดือนและ
เงินได!อื่นของข!าพเจ!าเพื่อสงตอสหกรณ;ด!วย ความยินยอมนี้ให!มีอยูตลอดไป โดยทําหนังสือยินยอมหักเงินได!รายเดือนและ
เงินได!อื่นมอบไว! ทั้งนี้ จนกวาจะได!ชําระหนี้ตามหนังสือกู!เงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัยนี้โดยสิ้นเชิงแล!ว
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ข!อ 8. เพื่อเป,นหลักประกันการกู!เงินตามสัญญากู!เงินนี้ ข!าพเจ!าได!นําหลักประกันมาค้ําประกันเงินกู! ได!แก
8.1 เงินคาหุ!นที่ข!าพเจ!ามีอยูในสหกรณ; ซึ่งชําระเต็มมูลคาแล!ว และที่จะมีขึ้นในภายหน!ารวมเป,นประกัน
ด!วยทั้งสิ้น
8.2 เงินฝากที่ข!าพเจ!ามีอยูในสหกรณ; และที่จะมีขึ้นในภายหน!ารวมเป,นประกันด!วยทั้งสิ้น
8.3 อสังหาริมทรัพย;/สิ่งปลูกสร!าง รายละเอียดตามใบคําขอกู!เงินพิเศษ...................................................
8.4 อื่น ๆ .................................................................................................................................................
ข! อ 9. ข! า พเจ! า ยิ น ยอมและขอร! อ งให! ผู! บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ เจ! า หน! า ที่ ผู! จ ายเงิ น ได! ร ายเดื อนของข! า พเจ! า เมื่ อ ได! รั บ
มอบหมายจากสหกรณ;โปรดหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งข!าพเจ!าต!องสงตอสหกรณ;นั้น จากเงินได!รายเดือนของข!าพเจ!าเพื่อ
จายตอสหกรณ;ด!วย
ข!อ 10. ตราบใดที่ข!าพเจ!ายังสงคืนเงินกู!รายนี้ไมเสร็จ ข!าพเจ!าจะไมให!เชาหรือโอนกิจการหรืออาคารหรือที่ดินหรือ
ทรัพย;สินอื่น ซึ่งใช!เงินกู!นี้ไมวาบางสวนหรือทั้งหมดในการซื้อหรือได!มาซึ่งทรัพย;สิน เว!นแตกรณีที่จําเป,นซึ่งต!องได!รับอนุญาต
เป,นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ;กอน ข!าพเจ!ายินยอมให!คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ;เข!าตรวจสอบดู
สภาพที่ดินและสิ่งปลูกสร!างหรือซอมแซมให!อยูในสภาพเดิมได!ทุกเมื่อ
ข!อ 11. ข!าพเจ!ายินยอมจะปฏิบัติตามข!อบังคับและระเบียบของสหกรณ; หากข!าพเจ!าไมปฏิบัติตามหรือผิดสัญญาข!อ
หนึ่งข!อใด เงินกู!รายนี้เป,นอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพร!อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงถึงกําหนดเวลาที่ให!ไว!
ข!อ 12. ข!าพเจ!ายอมรับผูกพันตามข!อบังคับของสหกรณ;วา ถ!าข!าพเจ!าประสงค;จะขอออก หรือ ย!ายจากราชการ
หรืองานประจํา ข!าพเจ!าจะต!องแจ!งเป,นหนังสือให!สหกรณ;ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งข!าพเจ!ามีอยูตอสหกรณ;ให!เสร็จสิ้น
เสียกอนแล!วจึงจะขอออกหรือย!ายจากราชการหรืองานประจํา
ถ!าข!าพเจ!าไมจัดการชําระหนี้สินให!เสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จายเงินสะสม
สําหรับข!าราชการ หรือลูกจ!างประจํา เงินบําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข!าราชการ (กบข.) เงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจ!าสังกัดหรือนายจ!างจายให!แกข!าพเจ!า หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้
ตอสหกรณ;ให!เสร็จสิ้นเสียกอนได! โดยถือวาหนังสือฉบับนี้เป,นหนังสือมอบอํานาจของข!าพเจ!า
ข!อ 13. หากมีการบั งคับ คดี ใดๆก็ต าม ข!า พเจ!ายิ นยอมให!ส หกรณ;โ อนหุ! นของข!าพเจ! าที่มีอยู กับสหกรณ;ชํ าระหนี้
สหกรณ; กอนได!
ข!อ 14. “ผู!กู!” ยินยอมให! “ผู!ให!กู!” โอนสิทธิเรียกร!องในการรับเงินจาก “ผู!กู!” ไมวาทั้งหมดหรือบางสวนให!กับบุคคล
อื่นได! และให!ถือวา “ผู!ให!กู!”ได!บอกกลาวการโอนสิทธิเรียกร!องดังกลาวให!“ผู!กู!” ทราบแล!วและถ!า “ผู!กู!” ได!รับการทวงถามให!
ชําระหนี้เมื่อเงินกู!ครบกําหนดชําระหนี้แล!ว / หรือที่ถือวาครบกําหนดชําระหนี้ตามสัญญานี้แล!ว จากผู!รับโอนสิทธิเรียกร!อง
“ผู!กู!” จะชําระให!กับผู!รับโอนสิทธิเรียกร!องพร!อมด!วยดอกเบี้ยตามสัญญานี้ทันที
ข!อ 15. หากมีการฟTองร!องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข!าพเจ!าผู!กู!ยินยอมให!สหกรณ;ฟTองคดีได!ที่เขตศาล
ซึ่งเป,นที่ตั้งสํานักงานสหกรณ; ข!าพเจ!าได!อานข!อความในหนังสือกู!เงินสําหรับเงินกู!พิเศษนี้โดยตลอดแล!วเห็นวาถูกต!อง จึงได!
ลงลายมือชื่อไว!เป,นสําคัญตอหน!าพยาน
ลงชื่อ.....................................................................ผู!กู!เงิน
(.........................................................................)
ลงชื่อ.....................................................................กรรมการประจําหนวย
(.........................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(........................................................................)
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คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที่........................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.............
ข!าพเจ!านาย/นาง.....................................................เป,นคูสมรสของนาย/นาง............................................................
ยินยอมให!คูสมรสของข!าพเจ!ากู!เงินพิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัยของสหกรณ;ออมทรัพย;แหงนี้ ตามหนังสือกู!เงินสําหรับ
เงินกู!พิเศษข!างต!นนี้ และข!าพเจ!าได!ลงลายมือชื่อไว!เป,นสําคัญ
........................................................................คูสมรสผู!ให!คํายินยอม
(.......................................................................)
........................................................................ผู!กู!เงิน
(........................................................................)

รายละเอียดการรับเงินกู
ข!าพเจ!า..................................................................ได!รับเงินกู!จํานวน....................... ...............................บาท
(...............................................................................................) ตามหนังสือกู!เงินสําหรับเงินกู!พิเศษแกสมาชิกเพื่อที่อยูอาศัย
นี้ไปเป,นการถูกต!องแล!ว ณ วันที่...........เดือน...........................พ.ศ................
โดย
เป,นเงินสด
เช็ค
โอน/นําเงินฝากบัญชีของข!าพเจ!าชื่อธนาคาร..................................
สาขา..................................บัญชีเลขที่..........................................................
ลงชื่อ...................................................................ผู!รับเงิน
(...................................................................)
ลงชื่อ.........................................เจ!าหน!าที่ผู!จายเงิน
(...............................................................)
................./........................./...............

ลงชื่อ...................................................เจ!าหน!าที่ผู!ตรวจหนังสือกู!เงิน
(................................................................)
............../........................../..................
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หนังสือยินยอมใหสวนราชการ/หนวยงาน หักเงินชําระหนี้สหกรณ3ออมทรัพย3 (ผูกู)
เขียนที่………………………...……………………………….
วันที…่ ……เดือน………………….พ.ศ……..…….
ข!าพเจ!า………………………………………………………...…..อายุ……..…ปJ ป.จจุบันอยูบ!านเลขที…่ ..………...…..หมูที่….……...
ตรอก/ซอย………………..………………...ถนน……….……..…………………ตําบล/แขวง………….………..……….อําเภอ/เขต.........………….………….
จังหวัด………………………………รับราชการสังกัด………….…………………….ตําแหนง……….…..……….…………………...และเป,นสมาชิกสหกรณ;
ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที…่ ……...…………… มีความประสงค;ให!สวนราชการ/หนวยงานทีข่ !าพเจ!า
สังกัดอยู หักเงิน และนําสงให!สหกรณ;ออมทรัพย;ที่ข!าพเจ!าเป,นสมาชิก จึงมีหนังสือให!ความยินยอมไว!กับ สวนราชการ หรือหนวยงาน
ที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู ทัง้ ป.จจุบันและอนาคต ดังนี้
ข!อ 1. ยินยอมให!เจ!าหน!าที่ผู!จายเงิน หักเงินเดือน คาจ!าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู ทั้งป.จจุบนั และอนาคต
ตามจํานวนที่สหกรณ;ออมทรัพย;
สาธารณสุขนครพนม จํากัด ได!แจ!งให!ในแตละเดือน และสงชําระหนี้ ชําระคาหุ!นหรือเงินอื่น แล!วแตกรณีให!สหกรณ;ออมทรัพย;
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!จายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินอื่นใด ที่ข!าพเจ!าพึงได!รับจากทางราชการ ตามข!อ 1 ตามจํานวนที่สหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด ได!แจ!งและสง
เงินจํานวนนั้นให!สหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าทุกครั้ง
ข!อ 3. การหักเงินเดือน คาจ!าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด ตามข!อ 2 เมื่อได!หัก
ชําระหนี้แกทางราชการแล!ว( ถ!ามี) ข!าพเจ!ายินยอมให!หักเงินสงให!สหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด กอนเป,นอันดับแรก
ข!อ 4. หนังสือยินยอมให!หักเงินตามทัง้ 3 ข!อ นี้ ให!มีผลตั้งแตบัดนี้เป,นต!นไป และข!าพเจ!าสัญญาวาจะไมถอนการ
ให!คํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาข!าพเจ!าจะได!พน! จากการเป,นสมาชิกของสหกรณ; และพ!นภาระหนี้สินที่ข!าพเจ!ามีตอสหกรณ;
เว!นแตจะได!รบั คํายินยอมเป,นหนังสือจากสหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ข!อ 5. ในกรณีที่ข!าพเจ!าต!องเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค;กรปกครองสวนท!องถิ่น ข!าพเจ!ายินยอมให!เจ!าหน!าทีผ่ ู!จายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือ
องค;กรปกครองสวนท!องถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง ที่ข!าพเจ!าโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจ!าง หรือเงินบํานาญ หรือเงิน
บําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข!าพเจ!ามีสิทธิได!รบั จากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองค;กรปกครองสวนท!องถิ่น
แล!วแตกรณี เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุ!น หรือเงินอื่นให!สหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนข!าพเจ!าได!ทุกเดือน
และข!าพเจ!าสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณ;ได!มีหนังสือแจ!งให!สวนราชการ หรือ
หนวยงานของรัฐ หรือองค;กรปกครองสวนท!องถิ่นที่ข!าพเจ!าสังกัดอยู เพื่อดําเนินการดังกลาวแทนข!าพเจ!าก็เป,นการเพียงพอแล!ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นโดยความสมัครใจของข!าพเจ!าเอง ได!ตรวจสอบข!อความและถ!อยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล!ว ตรงตามเจตนารมณ;ของข!าพเจ!าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว!เป,นสําคัญ
หนังสือนี้ทาํ ขึ้น 2 ฉบับ มีข!อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว!กับสหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม
จํากัด ฉบับที่สองเก็บไว!กบั สมาชิก
ลงชื่อ…………………………………….……………………….…..ผู!ให!คํายินยอม
(……………………………………………………………….) (ผู!กู!)
ลงชื่อ……………………………………………………………….…กรรมการ
(……………………….……………………………………….)
ลงชื่อ..........................…………………………………………..พยาน
(………………………………………………………………..)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชี (ผูกู)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………………..……………………………
เรียน ผู!จัดการ......................................................... จํากัด (มหาชน) สาขา.............................
1. ข!าพเจ!า...………………………………………….ตําแหนง..……………………………………….สังกัด………………………………………
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่………………………………………………..เจ!าของบัญชีเงินฝากธนาคาร....................................... จํากัด
สาขา.............................. ประเภท……………….……บัญชีเลขที่……………………………..ยินยอมให!ธนาคาร......................................
จํากัด สาขา.............................. หักเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อชําระให!แกสหกรณ;ออมทรัพย;สาธารณสุขนครพนม จํากัด ตาม
จํานวนเงินที่สหกรณ;ฯได!แจ!งให!ธนาคารฯทราบในแตละเดือน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ………………………………………… เป,นต!นไป

(ลงชื่อ)
ผู!ให!คํายินยอม(ผู!กู!)
(…………..…………………………..……………)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(…………………………..…………………………)
(ลงชื่อ)
พยาน
(……………………………………………..………)

