หนังสือกูที่..................../...................
วันที.่ ............./................./................
บัญชีเงินกูที่......................................

คําขอกูเงินสวัสดิการ
โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อสูภัยโควิด -19
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

เขียนที่..........................................................................
วันที่................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ขาพเจา...................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
อายุ..................ป
ตําแหนง............................................สังกัด...........................................................ไดรับเงินไดรายเดือน...........................บาท
หมายเลขโทรศัพท................................................... ขอเสนอคําขอกูเงินสวัสดิการ ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงิน โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อสูภัยโควิด-19 จากสหกรณ จํานวน....................................บาท
(............................................................................) โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผล
แหงการกูอยางละเอียด)...........................................................................................................................................................
ขอ 2. ขาพเจาขอระบุชื่อบุคคลที่สหกรณสามารถทวงถามหนี้ได กรณีทขี่ าพเจาไมปฏิบัติตามระเบียบสหกรณ
(บุคคลที่ไมใชผูค้ําประกัน) คือ นาย/นาย/นางสาว ……………..………………..…………อายุ..........ป เกี่ยวของเปน...................
ที่อยู.................................................................................................................เบอรโทรศัพท...............................................
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหหักเงินเขาทุนเรือนหุนตามระเบียบสหกรณฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู
ขอ 4. นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปนี้ คือ
คําเสนอบุคคลค้ําประกัน
ลําดับ
เลข
อายุ รับราชการหรือทํางาน
เงินได
ลายมือชื่อ
ชื่อ-สกุล
ที่
สมาชิก (ป)
ประจําในตําแหนง
รายเดือน (บาท)
ผูค้ําประกัน
1
2
3
4
5
ขอ 5. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงตนเงินกู พรอมดอกเบี้ย ในอัตราตามที่สหกรณกําหนดใหแกสหกรณ
เปนงวดรายเดือนทุกเดือน ภายในวันสิ้นเดือน ดังนี้
 (แบบสหกรณ) งวดเงินตนรายเดือนเทากัน งวดละ.................................บาท จํานวน....................งวด
 (แบบธนาคาร) งวดเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกเดือน งวดละ..................บาท จํานวน.............งวด
ขอ 7. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือเงินกูสําหรับเงินกูสวัสดิการใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ 8. (เฉพาะในกรณีท่ผี ูขอกูมีคูสมรส) ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับคํายินยอมของคูสมรส ซึ่งพรอมที่
จะทําคํายินยอมใหไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูนี้ดวย
ลงชื่อ................................................................ผูขอกู
(.......................................................)
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บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
วันที่..................................................
ขาพเจาไดพจิ ารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี้
(1) ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกูนี้ เปนความจริงหรือไมเปนความจริง.....................
(2) ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูขอกูและผูค้ําประกันจริงหรือไม ?...............................................................
(3) ความคิดเห็นของผูบังคับบัญชา.......................................................................................................................
ลายมือชื่อ.........................................................
(.......................................................)
ตําแหนง............................................................
(รายการตอไปนี้ เจาหนาทีส่ หกรณกรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกู
จํานวนเงินกู..........................................บาท
เงินไดราย
เดือน (บาท)

หมายเหตุ

จํากัดวงเงินกู
(บาท)

สามัญ / พัฒนา
คุณภาพชีวิต/รวมหนี้
(บาท)

ตนเงินกูคงเหลือ
สภาพ
สวัสดิการ
คลอง
(บาท)
(บาท)

เพื่อเหตุฉุกเฉิน
(บาท)

รวม (บาท)

วงเงินกู
คงเหลือ
(บาท)

เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้ หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม..........................................

จํานวนบุคคลค้ําประกัน
(จํานวน)

รายการเกี่ยวกับผูค้ําประกัน
จํานวนตนเงินที่จะตองค้ําประกัน................................................บาท
ผูคํา้ ประกันที่อยูระหวางออกจาก ผูค้ําประกันอายุเกิน ผูค้ําประกันที่คางชําระเงินกู
ราชการ/หนวยงาน
(จํานวน)
(จํานวน)
(จํานวน)
......................................................เจาหนาที่
(....................................................)

บันทึกการวินิจฉัย
เสนอ คณะกรรมการดําเนินการ ในการประชุมครั้งที่..................../................... วันที่.........................................................
อนุมัติ
ที่ประชุมมีมติดังนี้
ไมอนุมัติ (เนื่องจาก)............................................................................................
......................................................เลขานุการ
(....................................................)

หนังสือกูสําหรับเงินกูส วัสดิการ
โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อสูภัยโควิด -19
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เลขที่ .................../........................
วันที่ .......... เดือน......................... พ.ศ. ...............
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว..........................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................ อายุ..........ป
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชน
รับราชการหรือทํางานประจําใน
ตําแหนง.................................................................................สังกัด......................................................................................
อยูบานเลขที่...................หมูที่..............ซอย..................................ถนน................................ตําบล......................................
อําเภอ..........................จังหวัด..........................รหัสไปรษณีย...........................หมายเลขโทรศัพท......................................
ขอทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ซึ่งตอไปในหนังสือกูเงินจะใชคําวา “สหกรณ ”
เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจํานวน................................................................................บาท
(..................................................................................) และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาว ตามระบุขางตนโดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปน
 (แบบสหกรณ) งวดเงินตนรายเดือนเทากัน งวดละ..................บาท (....................................................)
พรอมดอกเบี้ย ในอัตรารอยละ.................ตอป โดยกําหนดชําระหนี้เปนจํานวน.................งวด เริ่มชําระหนี้ต้งั แตเดือ น
ถัดจากเดือนที่สหกรณจายเงินกูใหเปนตนไป
 (แบบธนาคาร) งวดเงินตนพรอมดอกเบี้ยเทากันทุกเดือน ไมนอยกวา...........................................บาท
(................................................................) ยกเวนงวดสุดทาย ในอัตราดอกเบี้ยรอยละ................ตอป โดยกําหนดชําระหนี้
เปนจํานวน...............งวด เริ่มชําระหนี้ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนที่สหกรณจายเงินกูใหเปนตนไป
ในกรณี ที่มี เ หตุจํ าเป น ที่ สหกรณจ ะต อ งเปลี่ยนแปลงอัต ราดอกเบี้ย เงิน กู ข าพเจา ยิ นยอมให สหกรณ
เปลี่ยนแปลงเงินตนและดอกเบี้ยรายเดือนตามสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชเฉพาะเพื่อการดังตอไปนี้ คือ........................................................................
ขอ 4. ขาพเจาไดจัดทําประกัน ชีวิตหรือประกันภัย โดยกําหนดใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด เปนผูรับผลประโยชนตามกรมธรรมประกันภัยหรือกรมธรรมประกันชีวิต เพื่อนําไปหักชําระหนี้ของขาพเจา หรือหนี้อื่น
ๆ ที่มีสวนผูกพันกับสหกรณ หากมีเงินคงเหลือใหมอบแกทายาทโดยธรรมของขาพเจา
ขอ 5. ขาพเจายิ นยอมให ผูบัง คับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ที่ไดรับมอบหมายจาก
สหกรณหักเงินไดรายเดือนของขาพเจา ตามจํานวนเงินงวดชําระหนี้ ขอ 2. เพื่อสงตอสหกรณ จนกวาจะชําระหนี้เสร็จ
ขอ 6. ขาพเจายินยอมใหถือวา เมื่อข าพเจาคางส งเงินงวดชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยเปนเวลาสองเดือ น
ติดตอกัน หรือผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี้รวมสามคราว ในระยะเวลาหนึ่งปบัญชี หรือผิดสัญญานี้ ขอใดขอหนึ่งก็ดีใหถือวา
เงินกูรายนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืน พรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว

-2ขอ 7. ขาพเจายอมรับผูก พันวา ถาขาพเจาขาดคุณสมบัติของสมาชิกตามที่กําหนดไวในขอบังคับ ของสหกรณก็ดี
หรือถาขาพเจาพนจากตําแหนงหนาที่การงานตาง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หรือเจาหนาที่
ของสหกรณ ก็ดี ขาพเจาจะแจ งเปนหนั งสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้สินหรือประนอมหนี้ ซึ่งขาพเจามีอ ยูตอ
สหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินหรือประนอมหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่
ผูจายเงินสะสม บําเหน็จ เงินบํานาญ เงินกองทุนเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการจะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาว
ชําระหนี้พรอมทั้งดอกเบี้ย สงชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอนได
ขอ 8. หากขาพเจาถูกศาลมีคําสั่งใหยึด หรืออายัด หรือใหชําระหนี้ หรือออกหมายบังคับคดี หรือพิทักษทรัพยใหถือ
วาหนี้ของขาพเจาถึงกําหนดชําระ สหกรณมีสิทธิ์หักเงินคาหุน เงินฝาก หรือเงินอื่นที่ขาพเจาจะไดรับจากสหกรณชําระหนี้ได
ทันที
หนังสือ กูนี้ทํ าไว 2 ฉบั บ ณ วั นที่ ซ่ึงระบุข างตน ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความโดยตลอดจึง ได
ลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และมอบใหไวฝายละ 1 ฉบับ หากฝายใดฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาอีกฝายหนึ่ง
สามารถฟองรองบังคับตามกฎหมายได

ขอพิจารณาของผูบังคับบัญชา
 เห็นควรอนุมัติ
 เห็นควรพิจารณาใหม................................
(.............................................................)
ตําแหนง.....................................................

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

ขาพเจา............................................................................ไดรับเงินกู จํานวน...................................................บาท
(............................................................................) ตามหนังสือกูเงินนี้ไปเปนการถูกตองแลว ณ วันที่ ...................................
โดย รับเปนเงินสด
เช็ค
โอน/นําเงินเขาบัญชีของขาพเจา ชื่อธนาคาร................................................................
สาขา ......................... เลขที่บัญชี.....................................................
ลงชื่อ........................................................ผูรบั เงิน
(.........................................................)
ลงชื่อ.........................................................เจาหนาที่ผูจายเงิน
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................เจาหนาที่ผูตรวจหนังสือเงินกู
(........................................................)

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................................................………………..………….…………..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 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. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ส่งคู่ฉบับหนังสือให้คํายินยอมฉบับนี้ให้
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดทั้งปัจจุบัน และอนาคต ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(ลงชื่อ).....................................................................สมาชิก
(.................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................

คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน
ก อ นที่ จ ะลงนามในสั ญ ญาค้ํา ประกัน ผู ค้ํ า ประกั น ควรอ า นและตรวจสอบรายละเอี ย ดของ
สัญญาค้ํา ประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จ ะทํา สัญญา
ค้ําประกัน
การที่ผูค้ํา ประกันลงนามในสัญญาค้ําประกัน กับสหกรณออมทรัพ ยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
จํากัด เพื่อค้ําประกันสัญญาเงินกู เลขที่...................................ลงวันที่ ...................................................... ระหวาง
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด กับ นาย/นาง/ นางสาว................................................(ผูกู)
ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัด ไมเกินวงเงินตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน
2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกูคางชําระกับผูใหกูตามสัญญากูยืมเงิน
และอาจตองรับผิดชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกดวย
3. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดในวงเงินกูตามสัญญากูยืมเงิน
4. ผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกับผูกู
5. เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเรียกรอง และบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมดที่ผูกู
คางชําระโดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน
6. เปนสัญญาค้ําประกันเพื่อกิจการตอเนื่องกันไปหลายคราวไมจํากัดเวลา ที่ผูค้ําประกัน
ไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได
7. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิดแมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกูนอกจากที่กลาวไว
ขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ ตามที่ระบุในสัญญาค้ําประกัน
ขาพเจาไดรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.............................................. ผูค้ําประกัน
(
)

ลงชื่อ.................................................. เจาหนาที่สหกรณ
(
)

หนังสือกูที่.................../.................
ชื่อผูกู..............................................

ทะเบียนผูค้ําประกัน
เลม........................หนา..................

หนังสือค้ําประกันเงินกูสวัสดิการในหนี้ที่สมบูรณ
โครงการเงินกูสวัสดิการเพื่อสูภยั โควิด -19
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เลขที่..................../...........................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ...............

ขาพเจา........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................อายุ............ป
เลขที่ป ระจํา ตัว ประชาชนเลขที่ ..............................................................เป น ข าราชการ/พนั ก งานราชการ/
ลูกจางประจํา/อื่นๆ (ระบุ).....................................ตําแหนง.......................................................................................
สังกัด..................................................... ไดรับเงิน เดือน/คาจ างเดือนละ...............................บาท ที่อยูปจจุ บัน
บานเลขที่............หมูที่........ซอย................................ถนน.....................................ตําบล/แขวง...............................
อํ า เภอ............................................จั ง หวั ด .....................................รหั ส ไปรษณี ย . .............................
โทรศัพท.....................................ไดทําหนังสือค้ําประกันไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไป
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให............................................................กูเงิน จํานวนเงินกู...................................บาท
(......................................................................................) ตามหนังสือกูสําหรับเงินกูสวัสดิการ ที่ ................./.................
ลงวันที่.....................................นั้น เพื่อนําไปใชในการ............................................................................และผูกูไดรับเงิน
ไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย และคาสินไหมทดแทน ตลอดจน
คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ ตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงิน งวดชํา ระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้น โดยตลอดแลว
ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจน คาภาระติดพัน
จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุให
ขา พเจ าหลุดพน จากการค้ํา ประกัน รายนี้ จนกวา ผู ที่ข า พเจ าค้ํา ประกัน ไวนี้จ ะไดใหส มาชิก อื่น ซึ่ งคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณเห็นสมควรใหเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแก
ขาพเจา แลวภายในหกสิบวัน นับ แตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายิน ยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่
ผูจายเงินได รายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจาก
เงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย ตามหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือน และเงินอื่นใด
มอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญทีข่ า พเจาไดคํา้
ประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว

-2ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือน และเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวให
สหกรณฯ เพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายให สหกรณจนกวาสหกรณไดรับชําระหนี้
จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดย
ทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันโดยตลอดแลว เห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
บันทึกการพิจารณาใหความเห็น
ของผูบังคับบัญชา / หัวหนางาน
เปนลายมือชื่อผูค้ําประกันจริง
...................................................
(................................................)
ตําแหนง....................................................

....................................................... ผูค้ําประกัน
(.....................................................)
.......................................................พยาน
(.....................................................)
.......................................................พยาน
(.....................................................)

รับรองวาไดตรวจบัตรประจําตัวประชาชนและลายมือชื่อผูคํา้ ประกัน เห็นวาหนังสือค้ําประกันนี้ไดทําขึ้นโดยถูกตองแลว

.................................................................เจาหนาที่สหกรณ
(...............................................................)
................../.............../....................

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................................................………………..………….…………..สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
อุดรธานี 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. ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด ส่งคู่ฉบับหนังสือให้คํายินยอมฉบับนี้ให้
หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดทั้งปัจจุบัน และอนาคต ไว้เป็นหลักฐานด้วย
(ลงชื่อ).....................................................................สมาชิก
(.................................................................)
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
(ลงชื่อ).....................................................................พยาน
(.................................................................) สมาชิกเลขทะเบียนที่......................

