หนังสือกูท้ ี่..................../...................
วันที่............../..................../..............
บัญชีเงินกู้ท.ี่ ......................................

คําขอเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน (ATM)
เขียนที่..........................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า.................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด เลขทะเบียน......................อายุ............ปี เลขที่บัตรประชาชน.......................................................................................
เป็น ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  ลูกจ้างนักเรียนทุน  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 ลูกจ้างชั่วคราว  เจ้าหน้าที่สหกรณ์ อื่นๆระบุ........................ตําแหน่ง.........................................................
สังกัด..........................................................อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่...........ซอย......................ถนน.............................
ตํ า บล......................................อํ า เภอ....................................จั ง หวั ด ............................... เบอร์ โ ทรศั พ ท์
........................................................เงินเดือน..................................บาท
1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินภายในวงเงินจํานวน..........................บาท(..................................................................)
โดยจะนําไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์เพื่อ.................................................................................................................................
2. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้ําประกัน ดังต่อไปนี้
ข้าพเจ้าผูกพันตนที่จะเข้า
รับราชการหรือ
ค้ําประกันตามคําขอกู้เงิน
เงินได้
ลําดับ
สมาชิกเลข
ชื่อ
ทํางานประจําใน
รายเดือน (บาท) ข้างต้นนี้ จึงลงลายมือชื่อ
ที่
ทะเบียนที่
ตําแหน่ง
ไว้เป็นสําคัญ
1
3. ข้าพเจ้าขอเบิกเงินกู้โดย ขอเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอีเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย
4. ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติตา่ งๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี จํากัด ทุกประการ
ความเห็นของผู้บังคับบัญชาขั้นต้น
 เห็นควรอนุมัติ  เห็นควรไม่อนุมัติ
ลงชื่อ..............................................................
(....................................................................)
ตําแหน่ง.........................................................

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

ความเห็นเจ้าหน้าทีบ่ ันทึกข้อมูล
ความเห็นเจ้าหน้าทีส่ นิ เชื่อ
1.วงเงินกู้จํานวน............................บาท 1.ผู้ขอกู้มีเงินเดือนพอหักชําระหนี้หรือไม่
 พอ  ไม่พอ
2.มีหนี้เงินกู้ฉุกเฉินเดิม..................บาท 2.เห็นควรอนุมัติวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จํานวน.....................................บาท

ความเห็นของผู้มีอํานาจ
1.อนุมัติวงเงินกู้จํานวน..................บาท
2.ไม่อนุมัติเพราะ.................................

ลงชื่อ.................................................. ลงชื่อ...................................................
(
)
(
)
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
เจ้าหน้าผู้บันทึกข้อมูล

ลงชื่อ....................................เหรัญญิก
(
)

ลงชื่อ.......................................ผู้จัดการ
(
)

หนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวัน
ที่ ................../...........................
เขียนที่..........................................................................
วันที่...............เดือน............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.....................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด เลขทะเบียน........................ตําแหน่ง..................................................สังกัด................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า“ผู้กู้” ได้ทําหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันไว้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐานดังนี้
1. ผู้กู้ได้กู้เงินจากผู้ให้กู้ ภายในวงเงินกู้ จํานวน............................บาท(......................................................)
2. ผู้กู้จะชําระหนี้เงินกู้ตามข้อ 1. ให้แก่ผู้ให้กู้ทุกสิ้นเดือน จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น เป็นงวดรายเดือน
งวดละ..........................บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ .................ต่อปี รวมระยะเวลา....................งวด
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จํ า เป็ น ให้ ผู้ ใ ห้ กู้ จ ะต้ อ งเปลี่ ย นแปลงอั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ แ ล้ ว ผู้ กู้ ยิ น ยอมให้ ผู้ กู้
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ผู้ให้กู้ไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า
3. ผู้กู้อาจเบิกเงินตามหนังสือเงินกู้เพื่อฉุกเฉินกระแสรายวันตามจํานวนที่ต้องการเมื่อใดก็ได้ แต่กู้รวมกัน
แล้วต้องไม่เกินตามข้อ 1. และการเบิกเงินกู้ดังกล่าวให้ถือเป็นการได้รับเงินกู้แล้วตามสัญญาไม่ว่าผู้กู้เบิกเงินกู้ด้วยตนเอง
หรือบุคคลอื่นใช้สิทธิเบิกเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จํากัด บัญชีเลขที่............................................
ด้วยรหัสของ ผู้กู้ถือเป็นเงินกู้ที่ผู้กู้ได้ไปแล้วทั้งสิ้น
วิธีเบิกเงินกู้ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร สมาชิกต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และชําระ
ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินกู้ตามที่ธนาคารกําหนดด้วย
4. หนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันมีอายุหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ทําหนังสือกู้นี้ เมื่อครบกําหนดเวลา
ดังกล่าวหากผู้กู้มิได้บอกเลิกให้ถือว่าหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินกระแสรายวันนั้นมีการต่ออายุออกไปอีกหนึ่งปี ทั้งนี้เมื่อ
ครบกําหนดเวลาที่ได้ตกลงให้ต่ออายุหนังสือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินออกไปไม่ว่าครั้งใดคราวใดให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกันเรื่อยไป
ในกรณีมีเหตุอันสมควรผู้ให้กู้อาจบอกเลิกหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกฉินกระแสรายวันก็ได้ และผู้กู้ตกลงจะ
ส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในทันทีโดยมิต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว้
5. ผู้กู้ตกลงยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือนหรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นใด
ที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจะจ่ายให้ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวชําระหนี้เป็นงวดรายเดือน ทุกวันสิ้นเดือนแก่ผู้ให้กู้
6. หากผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ ถ้าผู้กู้ไม่มาจัดการชําระคืนเงินกู้พร้อมทั้งดอกเบี้ย
ในทันที ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินเดือน หรือเงินบํานาญ หรือบําเหน็จรายเดือน หรือเงินกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ หรือเงินสํารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจะจ่ายให้ผู้กู้ หักเงินดังกล่าวชําระคืนต้น
เงินกู้และดอกเบี้ยให้แก่ผ้ใู ห้กู้ให้เสร็จสิ้นก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ผู้ กู้ ไ ด้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความในหนั ง สื อ เงิ น กู้ นี้ แ ล้ ว จึ ง ลงลายมื อ ชื่ อ ไว้ เ ป็ น สํ า คั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุไว้ข้างต้น
ลงชื่อ............................................................... ผู้กู้
(.........................................................)
ลงชื่อ..........................................................พยาน
(.......................................................)

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

หนังสือให้คํายินยอมหักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบํานาญ หรือเงินอื่นใด
เขียนที่....................................................................
วันที่.................................................................
อาศั ย ความตามมาตรา 42/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ( ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ.2553
ข้าพเจ้า................................................………………..………….…………..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด เลขทะเบียนที่……………...…ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง .......................................................................................
รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ในสังกัด ...................................................................................………………………………
จึงทําหนังสือให้คํายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดทั้งปัจจุบัน และอนาคต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหัก
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด บําเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ
เพื่อชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เงินฝาก ค่าหุ้นประจําเดือน หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
2. ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ ก ถอนหนั ง สื อ ให้ คํ า ยิ น ยอมฉบั บ นี้ เว้ น แต่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด จะให้ความยินยอม
3. ให้ สหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ส่งคู่ ฉบั บหนั งสื อให้คํายินยอมฉบับนี้ ใ ห้
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดทั้งปัจจุบัน และอนาคต ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(ลงชื่อ).....................................................................สมาชิก
(.................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................

หนังสื อกูท้ ี่.................../.................
ชื่อผูก้ .ู้ .............................................

ทะเบียนผูค้ ้ าํ ประกัน
เล่ม........................หน้า..................

หนังสื อคํา้ ประกันเงินกู้เพือ่ เหตุฉุกเฉินในหนีท้ สี่ มบูรณ์
สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เลขที่..................../...........................
วันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขที่.........................อายุ.............ปี
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่
เป็ น ข้าราชการ/พนักงานราชการ/
ลูกจ้างประจํา/อื่น ๆ (ระบุ) ............................................... ตําแหน่ง.............................................................................
สังกัด.......................................................... ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ.......................................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั
บ้านเลขที่................ หมู่ที่.......... ซอย......................... ถนน................................ ตําบล/แขวง........................................
อําเภอ..................................... จังหวัด.............................. รหัสไปรษณี ย.์ ...................... โทรศัพท์.................................
ได้ทาํ หนังสื อคํ้าประกันไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อคํ้าประกันนี้
จะใช้ค่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่สหกรณ์ได้ให้..........................................................กูเ้ งิน จํานวนเงินกู.้ .................................บาท
(......................................................................................) ตามหนังสื อกูส้ าํ หรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน .........../..............
ลงวันที่.....................................................นั้น เพื่อนําไปใช้ในการ........................................................และผูก้ ไู้ ด้รับเงิน
ไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ย และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่ งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2 ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคํ้าประกันหนี้ดงั กล่าว ตามข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งงวดชําระ
หนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินนั้น
โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ภาระติดพัน จะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3 ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคํ้าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าคํ้าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าํ ประกันแทนข้าพเจ้า

ข้อ 4 ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผดิ นัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผู ้
จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องชําระให้แก่สหกรณ์จาก
เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอม ให้หกั เงินได้รายเดือนและ
เงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาํ ระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินเพื่อเหตุ
ฉุกเฉิ นที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าํ ประกัน โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 5 ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้ สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ได้รับชําระหนี้จน
สิ้ นเชิง
ข้อ 6 หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดย
ทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคํ้าประกัน โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็น
ของผูบ้ งั คับบัญชา/หัวหน้างาน
เป็ นลายมือชื่อผูค้ ้ าํ ประกันจริ ง
...............................................................
(.............................................................)

ตําแหน่ง...........................................................

................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
(.............................................................)
................................................................พยาน
(.............................................................)
................................................................พยาน
(.............................................................)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัวประชาชน และลายมือชื่อผูค้ ้ าํ ประกัน เห็นว่าหนังสื อคํ้าประกันนี้ได้ทาํ ขึ้น
โดยถูกต้องแล้ว
................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(.............................................................)
.................../........................../.....................

คําเตือนสํ าหรับผู้คาํ้ ประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาคํ้าประกัน ผูค้ ้ าํ ประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียด
ของสัญญาคํ้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผูค้ ้ าํ ประกันมีขอ้ สงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผูม้ ีความรู ้
ก่อนที่จะทําสัญญาคํ้าประกัน
การที่ผคู้ ้ าํ ประกันลงนามในสัญญาคํ้าประกัน กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด เพื่อคํ้าประกันหนี้ตามสัญญากูเ้ งินเลขที่...........................................................
ลงวันที่.................................................ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
กับ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................(ผูก้ )ู้ ผูค้ ้ าํ ประกัน
จะมีความรับผิดต่อผูใ้ ห้กใู้ นสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผูค้ ้ าํ ประกันจะต้องรับผิดอย่างจํากัดไม่เกินวงเงินตามที่กาํ หนดในสัญญากูย้ มื เงิน
2. ผูค้ ้ าํ ประกันจะรับผิดต่อผูใ้ ห้กภู้ ายในวงเงินที่ผกู ้ คู้ า้ งชําระกับผูใ้ ห้กตู้ ามสัญญากู้
ยืมเงิน และอาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรื อค่าสิ นไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
3. ผูค้ ้ าํ ประกันจะรับผิดในวงเงินกูต้ ามสัญญากูย้ มื เงิน
4. ผูค้ ้ าํ ประกันต้องรับผิดร่ วมกับผูก้ ู้
5. เมื่อผูก้ ผู้ ดิ นัดชําระหนี้ ผูใ้ ห้กมู้ ีสิทธิ เรี ยกร้อง และบังคับให้ผคู ้ ้ าํ ประกันชําระหนี้
ทั้งหมดที่ผกู้ คู้ า้ งชําระ โดยผูใ้ ห้กไู้ ม่จาํ เป็ นต้องเรี ยกร้องหรื อบังคับเอาจากผูก้ กู้ ่อน
6. เป็ นสัญญาคํ้าประกันเพื่อกิจการต่อเนื่องกันไปหลายคราวไม่จาํ กัดเวลา ที่ผคู ้ ้ าํ
ประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้
7. ผูค้ ้ าํ ประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผใู้ ห้กยู้ อมผ่อนเวลาให้แก่ผกู้ ู้
นอกจากที่กล่าวไว้ขา้ งต้นแล้ว ผูค้ ้ าํ ประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบต่าง ๆ
ตามที่ระบุไว้ในสัญญาคํ้าประกัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบคําเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เพื่อเป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ..................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
(
)
ลงชื่อ..................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(
)

หนังสือให้คํายินยอมหักเงินเดือน หรือค่าแรง หรือบํานาญ หรือเงินอื่นใด
เขียนที่....................................................................
วันที่.................................................................
อาศั ย ความตามมาตรา 42/1 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ์ ( ฉบั บ ที่ 2 ) พ.ศ.2553
ข้าพเจ้า................................................………………..………….…………..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด เลขทะเบียนที่……………...…ปัจจุบันดํารงตําแหน่ง .......................................................................................
รับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ ในสังกัด ...................................................................................………………………………
จึงทําหนังสือให้คํายินยอมไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดทั้งปัจจุบัน และอนาคต หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหัก
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด บําเหน็จรายเดือน หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับ
เพื่อชําระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย เงินฝาก ค่าหุ้นประจําเดือน หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวนที่สหกรณ์เรียกเก็บ จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป
2. ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ ก ถอนหนั ง สื อ ให้ คํ า ยิ น ยอมฉบั บ นี้ เว้ น แต่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัดอุดรธานี จํากัด จะให้ความยินยอม
3. ให้ สหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ส่งคู่ ฉบั บหนั งสื อให้คํายินยอมฉบับนี้ ใ ห้
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดทั้งปัจจุบัน และอนาคต ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(ลงชื่อ).....................................................................สมาชิก
(.................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................

