เอกสารประกอบ
1.สาเนาบัตรประชาชน ผู้กู้ / คู่สมรสผู้กู้ / ผู้ค า / คู่สมรสผู้คา
2.สลิปเงินเดือน ผู้กู้ / ผู้คา
3.สาเนาใบสาคัญการหย่า ผู้กู้ / ผู้คา
4.สาเนาใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ผู้กู้ / ผู้คา
(ใช้ปากกาสีน ้าเงิน เท่านัน้ )

หนังสือกู้ที่.......................................
วันที่.................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
ค้าขอกู้เงินโครงการสวัสดิการ 1
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
เรียน

คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด
ข้าพเจ้า.........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่........................ขอเสนอคาขอกู้เงินโครงการสวัสดิการ

เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงินจานวน.......................................บาท(...........................................................................................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี (ชีแจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชัดเจน)................................................................................................................
ข้อ 2. ขณะนีข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง......................................................แผนก/ตึก...............................................
สังกัด.........................................................................กรมสุขภาพจิต บัตรประจาตัวประชาชน..........................................................................
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่......................ตรอก/ซอย.................หมูท่ ี่......................ถนน...............................แขวง/ตาบล........................................
เขต/อาเภอ.......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย์.....................ได้รับเงินได้รายเดือน....................................บาท
ข้อ 3. ในเวลานีข้าพเจ้ามีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ฯ รวม..............................................หุน้ เป็นเงิน.......................................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ.............................................บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนีสินอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี
ลาดับที่
1

ประเภทเงินกู้

เลขทีห่ นังสือกู้

วันที่ได้รับเงิน

วัตถุประสงค์ของการกู้

จานวนต้นเงินคงเหลือ

2
ข้อ 5. นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี คือ
ที่

ชื่อ - สกุล

เลขทะเบียน

ตาแหน่ง

เงินได้รายเดือน

ลายมือชื่อผู้คาประกัน

วงเงินคาประกัน

1

ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ...................................บาท (พร้อมด้วยดอกเบีย
ตามอัตราที่สหกรณ์ฯ กาหนด) เป็นจานวน..................................งวด ตังแต่เดือนถัดจากเดือนที่สหกรณ์ฯ จ่ายเงินกู้ให้
ข้อ 7. ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้โครงการสวัสดิการให้ไว้ต่อสหกรณ์ ฯ ตามแบบที่สหกรณ์ฯ กาหนดไว้
ข้อ 8. ในการขอกู้เงินครังนี ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากคู่สมรส(ถ้ามี) ซึ่งพร้อมที่จะทาคาอนุญาตให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้
ต่อไป
ลงชื่อ............................................................ผูข้ อกู้
(.............................................................)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่............................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังต่อไปนี
1. ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชีแจงไว้ในคาขอกู้นี เป็นความจริงหรือไม่ ?
2. ในเวลานีผู้ขอกู้จะขอลาออกหรือมีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกงานหรือไม่ ?

(
(

) จริง
) มี

(
(

) ไม่จริง
) ไม่มี

3. ผู้ขอกู้มีหนีสินภายนอกสหกรณ์ฯ เป็นจานวนมากหรือไม่ ?

(

) มี

(

) ไม่มี

(ลงชื่อ).............................................................(ผู้รับรอง)
(............................................................)
ตาแหน่ง................................................
(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรองเอง)
รายการเกีย่ วกับวงเงินของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู้........................................บาท
เงินได้รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุ้น
(บาท)

จากัดวงเงินกู้
(บาท)

ต้นเงินกู้คงเหลือ
ฉุกเฉิน

สามัญ

โครงการ

รวม

วงเงินกู้คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ 1. เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่.................................................................................
2. ข้อชีแจงอื่นๆ .............................................................................................................................................................................
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค้าประกัน
จานวนต้นเงินที่จะต้องคาประกัน........................................บาท
ที่

ชื่อผู้คาประกัน

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

จากัดวงเงิน
คาประกัน
(บาท)

การคาประกัน
ต้นเงินที่คาประกัน
คงเหลือ (บาท)

ชื่อผู้กู้

วงเงินคาประกัน
คงเหลือ
(บาท)

1
หมายเหตุ 1. เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่.................................................................................
2. ข้อชีแจงอื่นๆ .............................................................................................................................................................................
............................................................เจ้าหน้าที่
.............../........................./...............
บันทึกการวินิจฉัย
คณะกรรมการเงินกู้ในการประชุมครังที.่ ............../.......................
มีมติ...............................................................................................
......................................................................................................

หนังสือคาประกันที่........../...............ชื่อผู้คาประกัน....................................................

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
หนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการ 1
ที่……….……………..
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า..............................................................................สมาชิกสามัญ เลขทะเบียนสมาชิกเลขที่........................อายุ.................ปี
บัตรประจาตัวประชาชน..........................................ปรากฏตามสาเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ประกอบอาชีพเป็น ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้างประจา ( ) พนักงานราชการ ( ) พกส. / ลูกจ้างชั่วคราว ( ) ผู้รับบานาญ ( ) สมาชิกสมทบ
ตาแหน่ง.........................................................แผนก/ตึก...................................................สังกัด..................................................กรมสุขภาพจิต
ได้รับเงินได้รายเดือน.............................บาท ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย..............หมู่ท.ี่ ..................ถนน.............................
แขวง/ตาบล............................เขต/อาเภอ...................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์.................โทรศัพท์.........................
ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่ อไปนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ฯ เป็นจานวน................................บาท (....................................................................................)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ....................................................................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนีโดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบียเงินกู้ให้สหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ..............................ต่อปี
ในกรณี ที่ มีเ หตุจ าเป็ นที่ สหกรณ์ ฯ จะต้ องเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี ยเงินกู้ ข้า พเจ้า ยิน ยอมให้ ส หกรณ์ ฯ เปลี่ ย นแปลง
อัตราดอกเบียได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทังนีสหกรณ์ฯ ไม่จาเป็นต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอชาระคืนหนีเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากันทุกงวด งวดละ...........................................บาท พร้อมด้วยดอกเบีย
จานวน............................งวด ทังนีตังแต่งวดประจาเดือน..................................................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทังต้นเงินและดอกเบีย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในสิ นเดือนที่ระบุไว้สาหรับงวดนันๆ
ข้อ 4. ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบียตาม ข้อ 3. นัน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้ บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน และ
เงินได้อื่นของข้า พเจ้า หักจานวนเงินงวดช าระหนีซึ่งข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์ฯ นัน จากเงินได้ รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า เพื่อส่ ง
ต่อสหกรณ์ฯ ด้วยความยินยอมนีให้มีอยู่ตลอดไปโดยทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือน และเงินอื่นมอบไว้ ทังนีจนกว่าจะได้ชาระหนี
ตามหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้โครงการสวัสดิการนีโดยสินเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้า ยินยอมถือว่าในกรณีตามข้อบังคับ ในข้อที่ว่า ด้วยการควบคุม หลั กประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ถือว่าเงินกู้ที่
ได้รับไปจากสหกรณ์ฯ นีเป็นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสินเชิงพร้อมทังดอกเบียในทันที โดยมิพักต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้า ยจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้าจะต้อง
แจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ ทราบ และจัดการชาระหนีสินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสินก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชาระหนีสินให้เสร็จสินตามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้ าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมสาหรับข้าราชการ
บาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้า ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี ยงชี พลูกจ้างประจา (กสจ.) หรื อเงินอื่นใดที่ท าง
ราชการ หรือหน่วยงานเจ้าสังกัด หรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระหนีพร้อมทังดอกเบี ยส่งช าระหนีต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็ จ
สินเสียก่อนได้

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้อ 8. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีห นีอยู่กับ สหกรณ์ฯ ข้า พเจ้า ประสงค์ให้ส หกรณ์ฯ นาเงินค่า หุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ ยคืนหรือเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนีกับ หนีเงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าว และให้ถือเอาข้อสัญญานีเป็น
เจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี โดยให้สหกรณ์ฯ มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนีได้
ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีของหน่วยงานข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น มอบ
ไว้ให้สหกรณ์ฯ ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกอยู่
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้โครงการสวัสดิการนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อ
หน้าพยาน
..............................................................ผู้กู้
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)
..............................................................พยาน
(............................................................)
ค้ายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กู้มีคู่สมรส)
เขียนที.่ ...........................................................................
วันที่..................................................................
ข้าพเจ้า......................................................................เป็นคู่สมรสของ............................................................................
ได้ยินยอมให้คู่ส มรสของข้า พเจ้ากู้เงินโครงการสวัสดิการของสหกรณ์ออมทรั พย์โรงพยาบาลสวนปรุ ง จากัด ตามหนังสื อกู้เงินโครงการ
สวัสดิการข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
............................................................คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(............................................................)
............................................................พยาน
(............................................................)
ข้าพเจ้า..........................................................................................................ได้รับเงินกู้จานวน..................................................บาท
(...........................................................................) ตามหนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการนีไปเป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..................................
............................................................ผู้รบั เงิ น
(............................................................)
............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
(............................................................)
............................................................เหรัญญิก
(............................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
หนังสือค้้าประกันเงินกู้โครงการสวัสดิการ 1
เลขที.่ ........./....................
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า...............................................................................สมาชิกสามัญ เลขทะเบียนสมาชิกเลขที่.....................อายุ...................ปี
บัตรประจาตัวประชาชน..........................................ปรากฏตามสาเนาบัตรแนบท้ายหนังสือนี สถานภาพ ( ) โสด ( ) สมรส ( ) หย่า ( ) หม้าย
ประกอบอาชีพเป็น ( ) ข้าราชการ ( ) ลูกจ้างประจา ( ) พนักงานราชการ ( ) พกส./ลูกจ้างชั่วคราว ( ) ผู้รับบานาญ ( ) สมาชิกสมทบ
ตาแหน่ง.........................................................แผนก/ตึก...................................................สังกัด..................................................กรมสุขภาพจิต
ได้รับเงินได้รายเดือน.............................บาท ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย..............หมู่ท.ี่ ..................ถนน.............................
แขวง/ตาบล...........................เขต/อาเภอ..................................จังหวัด.............................รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์.............................
ขอสัญญาไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ซึง่ ต่อไปนีในหนังสือคาประกันเงินกู้ฉบับนีเรียกว่า “สหกรณ์” โดยมีข้อตกลงดังนี
ข้อ 1. ตามที่.............................................................................(ต่อไปเรียกว่า “ผู้ก”ู้ ) กู้เงินจากสหกรณ์ฯ และได้รับเงินกู้
จานวน.........................................บาท(......................................................................................................)ไปเรียบร้อยแล้ว โดยมีหนังสือกู้เงิน
เลขที่......................................ลงวันที.่ .......................................เป็นหลักฐานการกู้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ฯ
กับผู้กู้ทังหมดแล้ว และข้าพเจ้าตกลงเป็นผู้คาประกันหนีดังกล่าว
ข้ อ 2. ถ้ า ผู้ กู้ ผิ ด นั ด ชาระหนี ต่ อ สหกรณ์ ฯ ข้ า พเจ้ า ยอมรั บ ผิ ด ชาระหนี แทนสาหรั บ หนี เงิ น กู้ ต าม ข้ อ 1
จานวน........................................บาท(..................................................................................................) รวมทังดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีรายนี
ข้อ 3. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชาระหนี ให้สหกรณ์ฯ มีหนังสือบอกกล่าวแก่ข้าพเจ้า ณ บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย..............
หมู่ที่...............ถนน..............................ตาบล...............................อาเภอ............................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย์....................
หรือตามที่ข้าพเจ้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้สหกรณ์ฯ ทราบภายหลัง
ข้อ 4. ถ้า มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่บอกกล่า วโดยที่ข้า พเจ้า ไม่แ จ้งให้ส หกรณ์ ฯ ทราบ หากสหกรณ์ ฯ ได้มีหนังสื อ
บอกกล่ า ว ณ สถานที่ ต ามข้ อ 3. ข้ า พเจ้ า มิอ าจปฏิ เ สธหรื อ โต้ แ ย้ง ใดๆ ว่ า หนั ง สื อ บอกกล่ า วยั ง ไปไม่ ถึง หรื อ สหกรณ์ ฯ ยั งไม่ มี
หนังสือบอกกล่าวข้าพเจ้า
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ฯ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า
หลุดพ้นจากการคาประกันรายนี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าคาประกันไว้นีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ ฯ เห็นสมควร
เข้าเป็นผู้คาประกันแทนข้าพเจ้า

ข้อ 6. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ช าระหนีสินซึ่งข้าพเจ้าคาประกันไว้นีให้แก่สหกรณ์ ฯ ตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ
และในกรณีที่ข้า พเจ้าต้องช าระหนีให้แ ก่สหกรณ์ฯ แทนผู้กู้ หลั งจากสหกรณ์ฯ ได้ส่งหนังสื อบอกกล่า วให้แก่ข้าพเจ้า แล้วภายในหกสิ บวัน
นับ แต่วันที่ลู กหนีผิ ดนัด ข้า พเจ้า ยินยอมช าระหนีโดยให้ผู้ บังคับ บัญ ชาหรื อเจ้า หน้าที่ผู้ จ่า ยเงินได้ร ายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า
ซึ่งข้ า พเจ้ า ต้อ งช าระให้ สหกรณ์ ฯ จากเงิน ได้รายเดือ นและเงิ นอื่ นใดของข้า พเจ้า ส่ งต่อ สหกรณ์ ฯ ด้ วย ทั งนี จนกว่ า จะได้ช าระหนี
ตามหนังสือกู้เงินโครงการสวัสดิการที่ข้าพเจ้าได้คาประกันนัน โดยสินเชิงแล้ว
ในกรณีที่ข้า พเจ้าออกจากราชการหรืองานประจา และยังช าระหนีดังกล่ าวในวรรคต้นไม่เสร็จสิ น ข้าพเจ้ายินยอมให้
เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ฯ ซึ่งเป็นผู้จ่า ยเงินสะสม เงินบาเหน็จ เงินบ านาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.)
เงินกองทุนส ารองเลียงชี พลูกจ้างประจา (กสจ.) หรือเงินอื่นใดที่ท างราชการจะพึงจ่า ยให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่า วช าระหนีพร้อมทัง
ดอกเบียต่อสหกรณ์ฯ ให้เสร็จสินเสียก่อนได้
การทาหนังสือคาประกันฉบับ นีข้าพเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็นผู้คาประกันทราบ และ เข้าใจ
ดีแ ล้ วว่า ต้องรั บ ผิ ดต่อสหกรณ์ ฯ ในฐานะผู้คาประกัน ถ้า ผู้ กู้ผิ ดนัดช าระหนี ดังนั นเพื่ อเป็ นหลั กฐานจึงลงลายมือชื่ อพร้อ มกับ พยาน
ไว้เป็นหลักฐาน
............................................................ผู้คาประกัน
(............................................................)
.............................................................พยาน
(............................................................)
.............................................................พยาน
(............................................................)
ค้าอนุญาตของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกันที่มีคู่สมรส)
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า........................................................................เป็นคู่สมรสของ..............................................................................
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ าท าหนังสือคาประกันเงินกู้โครงการสวัสดิการฉบับนีให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรั พย์โรงพยาบาลสวนปรุ ง จากัด
ตามหนังสือคาประกันข้างต้นนีได้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อเป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
............................................................คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(............................................................)
............................................................พยาน
(............................................................)

หนังสือแนบท้ายสัญญาเงินกู้โครงการสวัสดิการ เลขที่...................................
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช้าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
เขียนที.่ ..................................................
วันที่............................................................
ข้าพเจ้า........................................................................อายุ....................ปี ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................ตรอก/ซอย............. ....
หมู่ที่........................ถนน............................................แขวง/ตาบล..................................................เขต/อาเภอ.................................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์..................................ปฏิบัติงานตาแหน่ง..................................................
สังกัด.............................................................................กรมสุภาพจิต และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด สมาชิก
เลขทะเบียนที่...................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานทีข่ ้าพเจ้าอยู่หกั เงินและนาส่งให้สหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ดังนี
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขไทย
หรื อเงิน บ าเหน็ จ เงิน บ านาญ เงิน กองทุ น บ าเหน็จ บ านาญข้า ราชการ (กบข.) เงิน กองทุ นส ารองเลี ยงชี พลู ก จ้า งประจา (กสจ.)
หรือเงินอื่นใดที่ข้า พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้า สั งกัดอยู่ ทังปัจจุบัน อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ ได้แจ้งให้ใน
แต่ละเดือน และชาระหนี ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้า พเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลู กจ้าง และได้รับ บาเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใด ข้า พเจ้ายินยอมให้เ จ้าหน้า ที่
ผู้จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ ตามจานวนที่สหกรณ์ฯ แจ้งและส่งเงินจานวนนันให้สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3. การหักเงินเดื อน ค่า จ้าง เงินปันผล เงินเฉลี่ ย คืน เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุ ข ไทย หรื อเงินบ าเหน็จ
เงินบานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลียงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อ
ได้หักชาระหนีแก่ทางราชการข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนีให้สหกรณ์ฯ ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี ให้มีผลตังแต่บัดนีเป็นต้นไป และข้า พเจ้า สัญ ญาว่า จะไม่ถ อนการให้คายินยอมนีไม่ว่าทังหมด หรื อ
บางส่วน จนกว่า ข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิ กของสหกรณ์ฯ หรือพ้นภาระหนีสิ นที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอม
เป็นหนังสือจากสหกรณ์ฯ
ข้อ 5. กรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐที่สังกัดโดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น ข้าพเจ้ายินยอม
ให้ เจ้ า ห น้ า ที่ ผู้ จ่ า ยเงิ น ขอ งส่ ว นราชการ ห รื อ ห น่ วยงาน ของรั ฐ ที่ ข้ า พเจ้ า โอน ไป สั ง กั ด มี อ านาจหั กเงิ น เดื อ น ค่ า จ้ า ง
หรือเงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข ไทย หรื อเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้า ราชการ (กบข.)
เงินกองทุนสารองเลี ยงชีพลูกจ้างประจา (กสจ.) หรือเงินอื่นใด ที่ข้าพเจ้ามีสิ ทธิจะได้รั บจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ เพื่อส่งชาระหนี
ชาระค่าหุ้นให้สหกรณ์ฯ แทนข้าพเจ้า และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัติตามคายินยอมให้หนังสือฉบับนีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ฯได้มีหนังสือ
แจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับ นี ท าขึนโดยความสมั ครใจของข้ า พเจ้า เอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคา ในหนังสื อนี ทังหมดแล้ ว
ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
............................................................ผู้ให้คายินยอม
(............................................................)
.............................................................พยาน
(.............................................................)
.............................................................พยาน
(.............................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
ใบส้าคัญจ่ายเงิน
วันที่....................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................................
ตาแหน่งหรือที่อยู่.........................................................................................................................................................
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ดังรายการต่อไปนี
บาท

บาท

สต.

รวม

คาชีแจง........................................................................................................................................................................
......................................................................ผู้จ่ายเงิน

.......................................................................ผู้รับเงิน

(....................................................................)

(......................................................................)

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จ้ากัด
ใบส้าคัญจ่ายเงิน
วันที่....................................................................
ข้าพเจ้า............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................................
ตาแหน่งหรือที่อยู่.........................................................................................................................................................
ได้รับเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จากัด ดังรายการต่อไปนี
บาท

บาท

สต.

รวม

คาชีแจง........................................................................................................................................................................
......................................................................ผู้จ่ายเงิน

.......................................................................ผู้รับเงิน

(....................................................................)

(......................................................................)

