สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด
หลักฐานที่ผ้กู ้จู ะต้ องยื่นพร้ อมคาขอกู้ในการขอกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19
และหลักเกณฑ์ ประกอบการพิจารณา
1. บัตรประจำตัวประชำชน หรื อบัตรข้ำรำชกำร ของผูก้ ู้ ถ่ำยเอกสำรและรับรองสาเนาถูกต้องมาด้ วย
2. ผูก้ ตู้ อ้ งทำหนังสื อยินยอมตำมแบบที่แนบไปด้วย
3. ในเอกสำรต่ำง ๆ ห้ ามใช้ หมึกขาวลบโดยเด็ดขาด ใช้ขีดฆ่ำแล้วเซนต์ชื่อกำกับ
4. เลขที่บญั ชี ธ.ธกส. หรื อ ธ.กรุ งไทย ต้ องเป็ นของสมาชิกผู้ก้คู นเดียวเท่ านั้น
5. สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนั ให้เจ้ำหน้ำที่กำรเงินเซนต์สำเนำถูกต้อง
6. ผูก้ ตู้ อ้ งลงลำยมือชื่อทุกใบในสัญญำ
7. สมำชิกที่ยื่นกูเ้ งินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID – 19 สหกรณ์ฯ ขอเอกสำรเพิ่มเติม (ผูก้ )ู้ ดังนี้
7.1 สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนคู่สมรส (ถ้ำมี)
7.2 สำเนำทะเบียนบ้ำน
7.3 สำเนำทะเบียนสมรส
7.4 สำเนำทะเบียนหย่ำ
8.ถ้ำสมำชิกปลอมแปลงเอกสำรที่ใช้เป็ นหลักฐำนประกอบกำรกูเ้ งินจะถูกตัดสิ ทธิกำรกูเ้ งินทุกประเภท 1 ปี

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ .................................................................................................................................................
ที่ ..................................................................... วันที่ ..................................................................................
เรื่อง รับทราบเงื่อนไขการกูเ้ งินพยุงเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................สมาชิกเลขที่................
หน่วยงาน ................................................ ตาแหน่ง................................................ เบอร์โทรศัพท์..............................
ข้าพเจ้าได้กเู้ งินพยุงเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19 จากสหกรณ์ไปเป็ น
จานวน...............................................บาท(..................................................................................................)
เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูเ้ งินพยุงเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19 ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไข
ข้อผูกพันตามมติคณะกรรมการชุดที่ 45 ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ดังนี้
1. สมาชิกที่กเู้ งินพยุงเศรษฐกิจฯ ห้ าม นาเงินมาชาระหนี้ เงินกูท้ ุกประเภทก่อนกาหนด
จนกว่าหนี้ เงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจฯ จะหมด ยกเว้น จะนาเงินมาชาระหนี้ เงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจฯ
2. สมาชิกที่กเู้ งินพยุงเศรษฐกิจฯ ห้ าม นาเงินมาฝากออมทรัพย์พิเศษจนกว่าหนี้
เงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจฯ จะหมด
3. สมาชิกที่กเู้ งินพยุงเศรษฐกิจฯ ห้ าม เพิ่มทุนเรื อนหุน้ รายเดือนจนกว่าหนี้
เงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจฯ จะหมด
4. สมาชิกที่กเู้ งินพยุงเศรษฐกิจฯ จะต้องทาหนังสื อยินยอมนาเงินค่าหุ้นและเงินฝาก
ออมทรัพย์พิเศษที่มีอยู่ ณ ปัจจุบนั และที่จะมีข้ นึ ต่อไปในภายหน้ามาค้ าประกันเงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจฯ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องถี่ถว้ นแล้ว เห็นว่า
ตรงตามความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชื่อ.............................................................. สมาชิกสหกรณ์ (ผูก้ )ู้
(...............................................................)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ .................................................................................................................................................
ที่ ..................................................................... วันที่ ..................................................................................
เรื่อง ยินยอมให้นาเงินทุนเรื อนหุน้ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมาค้าประกันเงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ)
จากไวรัส COVID – 19

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................สมาชิกเลขที่.................
หน่วยงาน ................................................ ตาแหน่ง................................................ เบอร์โทรศัพท์..............................
ข้าพเจ้าได้กเู้ งินพยุงเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19 จากสหกรณ์ไปเป็ น
จานวน...............................................บาท(..................................................................................................)
ในกรณี ที่ขา้ พเจ้ามีหนี้สินกับทางสหกรณ์และผิดนัดการชาระหนี้ ดังกล่าว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นา
เงินทุนเรื อนหุ ้นและเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของข้าพเจ้ามาชาระหนี้ให้สหกรณ์เท่าหนี้เงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ)
จากไวรัส COVID – 19 ที่คา้ งชาระก่อนเป็ นลาดับแรก
ข้าพเจ้ารับรองว่าในขณะทานิติกรรมนี้ ข้าพเจ้ามีความสามารถในการทานิ ติกรรม ไม่เป็ นบุคคล
วิกลจริ ต ไม่เป็ นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ถูกพิทกั ษ์ทรัพย์ไม่วา่ ชัว่ คราวหรื อเด็ดขาด ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
หรื อฟื้ นฟูกิจการ หากภายหลังมีสถานะตามที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบทันที และตกลง
ให้สหกรณ์ฯระงับการทาธุรกรรมต่างๆของข้าพเจ้าทันที ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้ขา้ งต้นเป็ นความจริ ง
ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องถี่ถว้ นแล้ว เห็นว่าตรงตาม
ความประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ......................................................... สมาชิกสหกรณ์
(...............................................................)
ลงชื่อ......................................................... พยาน
(...............................................................)

รับที่…………………/……………………
วันที่………..…./.….……..…./……..……
คาเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อควำมด้วยลำยมือ
ของตนเอง มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่รับพิจำรณำ

หนังสื อกูท้ ี่…………../….……….
วันที่………./…………./………..
บัญชีเงินกูท้ ี่……………….……...

คาขอกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19
เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................................

ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว .............................................................................................................อำยุ..................................ปี
สมำชิกเลขทะเบียนที่ ...............................เลขประจำตัวประชำชน.........................................................ตำแหน่ง..................................................
สังกัด................................................................................สถำนภำพ............................................ที่อยู.่ ..................................................................
............................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ.... ...................................................................................
ได้ทำหนังสื อกูเ้ งินฉบับนี้ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อกูเ้ งินนี้จะเรี ยกว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็ น
หลักฐำน โดยมีสำระสำคัญในกำรกูย้ ืมเงินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กเู้ งินจำกสหกรณ์ไปเป็ นจำนวน .............................................................................................................บำท
(.....................................................................................................................)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยในครอบครัว
และข้ำพเจ้ำได้รับเงินกูจ้ ำนวนดังกล่ำวนี้ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำจะส่งชำระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในข้อ 2. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรำ
ดอกเบี้ยตำมที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอชำระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรำยเดือนภำยใน 60 งวด ดังนี้
 ต้นเงินเท่ำกันทุกงวด ๆ ละ ............................................... บำท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จำนวน ...............งวด
 ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ำกันทุกงวด ๆ ละ ...................................................บำท จำนวน...............งวด
ทั้งนี้ต้งั แต่งวดประจำเดือน.........................................พ.ศ. ........................................เป็ นต้นไป
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำกำรส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดภำยในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สำหรับงวด
นั้น ๆ นอกจำกค่ำหุ้นซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้อ 5. ในกำรส่งคืนเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยตำม ข้อ 4. นั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชำหรื อเจ้ำหน้ำที่ ผูจ้ ่ำยเงินได้
รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ ึงข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์น้ นั จำกเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ
เพื่อส่งมอบต่อสหกรณ์ ควำมยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปโดยทำหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่ำจะได้
ชำระหนี้ตำมหนังสื อกูเ้ งินสำหรับเงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 นี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำยินยอมถือว่ำ ในกรณีผิดตำมข้อบังคับในข้อที่ว่ำด้วยกำรควำมคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ถือว่ำ
เงินกูท้ ี่ได้รับไปจำกสหกรณ์น้ ีเป็ นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
ข้อ 7. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำออกหรื อย้ำยรำชกำรหรื องำนประจำ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้ง
เป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี้สิน ซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จดั กำรชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินสะสมสำหรับ
ข้ำรำชกำร บำเหน็จ บำนำญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรื อ
หน่วยงำนเจ้ำสังกัดหรื อนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อชำระหนี้ต่อสหกรณ์เสร็จสิ้นเสี ยก่อนได้
ข้อ 8. ตรำบใดที่ขำ้ พเจ้ำมีหนี้อยูก่ บั สหกรณ์ ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้สหกรณ์นำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำก หรื อ
บรรดำสิ ทธิประโยชน์ใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำจะได้รับจำกสหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรื อสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกสมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรื อกองทุนสวัสดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สำธำรณสุ ขไทย(กสธท.) หรื อสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
ที่ขำ้ พเจ้ำตกลงทำไว้กบั สมำคมฯ ข้ำพเจ้ำยอมให้สหกรณ์หกั ชำระหนี้ที่ตอ้ งรับผิดตำมหนังสื อกูเ้ งินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส
COVID-19 ได้

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ก้ ู

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิจิตร จากัด

ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำตกลงให้สหกรณ์ทวงถำมหนี้ได้เกินกว่ำ 1 ครั้งต่อวัน ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00 น.ถึงเวลำ 20.00 น. และในวันหยุดรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 18.00 น. ทั้งนี้ให้เป็ นไปตำมกฎหมำยที่กำหนดไว้
ข้อ 10. หำกข้ำพเจ้ำได้ยำ้ ยที่อยูจ่ ำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้อ 11. ในกำรรับเงินกู้ ข้ำพเจ้ำจะได้ทำหนังสื อกูส้ ำหรับเงินกูส้ ำมัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตำมแบบที่สหกรณ์กำหนด
ข้อ 12. ในกำรขอกูค้ รั้งนี้ คูส่ มรสของข้ำพเจ้ำ (ถ้ำมี) ได้ตกลงที่จะทำหนังสื อยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐำนในท้ำยหนังสื อกูเ้ งิน
พยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 ได้ตรวจสอบแล้วมีเงินเดือนพอให้สหกรณ์ฯ หักชำระหนี้และค่ำหุ้น และมีเงินคงเหลือ
หลังหักค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ

ข้ำพเจ้ำ .....................................................................................
ได้ยินยอมให้...............................................................................

………………………………………………….ผูก้ เู้ งิน
(...........................................................................)

สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด ตำมหนังสื อสัญญำกูเ้ งินนี้ และข้ำพเจ้ำ
ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คำยินยอม
(...........................................................)

............................................................................พยำน/สมำชิกสหกรณ์ฯ
(............................................................................)
.............................................................................พยำน/สมำชิกสหกรณ์ฯ
(...........................................................................)
.............................................................................เจ้ำหน้ำที่สหกรณ์ผตู้ รวจ
(...........................................................................)

เห็นควรให้ ก้เู งินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จาก

............................................................................ผูจ้ ดั กำรสหกรณ์
(...........................................................................)

ไวรัส COVID-19 จานวน……………………...บาท
(ลงชื่อ)…………………………………………
(………………………………………………..)
เจ้าหน้ าที่การเงินหน่ วยงานของสมาชิก

การบันทึกการวินิจฉัย
เสนอ คณะกรรมกำรดำเนินกำรในกำรประชุมครั้งที่…………………….วันที่…………………………………………………………
มีมติดงั นี้ ให้กเู้ งินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 ได้จำนวนเงิน……………………………………………………………….
(ลงชื่อ) …………………………………………………. ประธำนกรรมกำรเงินกู้
(………………………………………………)

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ก้ ู

ซึ่งเป็ นคู่สมรสของข้ำพเจ้ำกูเ้ งินสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์

หนังสือกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19
หนังสื อเงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 เลขที่....................../.......................
วันที่.......................................................
ข้ำพเจ้ำ...............................…………....……………………............…….. อำยุ....................ปี สมำชิกเลขทะเบียนที่.........................
เลขประจำตัวประชำชน......................................................................................ตำแหน่ง.....................................................................................
สังกัด....................................................ที่อยู.่ ...........................................................................................................................................................
สถำนภำพ....................... ได้ทำหนังสื อกูเ้ งินฉบับนี้ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุ ขพิจิตร จำกัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อกูเ้ งินนี้จะ
เรี ยกว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐำน โดยมีสำระสำคัญในกำรกูย้ ืมเงินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำได้กเู้ งินจำกสหกรณ์ไปเป็ นจำนวน ................................บำท (......................................................................................)
ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำจะส่งชำระดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตรำร้อยละ 4.00 ต่อปี
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ประกำศเปลี่ยนแปลงอัตรำดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในข้อ 2. ให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ทรำบและยินยอมชำระดอกเบี้ย
ตำมอัตรำที่สหกรณ์ประกำศในครำวนั้น ๆ ทุกครำวไป ทั้งนี้ต้งั แต่วนั ที่สหกรณ์กำหนดไว้ในประกำศของสหกรณ์ โดยที่สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้ง
ให้ขำ้ พเจ้ำทรำบล่วงหน้ำ
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำขอชำระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรำยเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ำกันทุกงวด ๆ ละ .......................บำท พร้อมด้วยดอกเบี้ย เว้นแต่งวดสุดท้ำย จำนวน...........งวด (แบบสหกรณ์)
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ำกันทุกงวด ๆ ละ .............................บำท เว้นแต่งวดสุดท้ำยจำนวน...........งวด (แบบธนำคำร)
ทั้งนี้ต้งั แต่งวดประจำเดือน.............................................. พ.ศ. ...................... เป็ นต้นไป
ข้ำพเจ้ำขอยืนยันว่ำกำรส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกำหนดภำยในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สำหรับงวดนั้น ๆ
ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะนำเงินกูไ้ ปใช้เฉพำะเพื่อกำรดังต่อไปนี้คือ เพื่อใช้จ่ำยในครอบครัว
ข้อ 6. ข้ำพเจ้ำขอโอนสิ ทธิเรี ยกร้องในเงินค่ำหุ้นของข้ำพเจ้ำที่มีอยูใ่ นปัจจุบนั ตำมทะเบียนหุ้น ซึ่งมียอดเงินค่ำหุ้น รวมเป็ นเงิน
...................................................... บำท (..........................................................................................................................) และที่จะมีข้ นึ ต่อไป
ในภำยหน้ำให้สหกรณ์ เพื่อเป็ นหลักประกันกำรกูเ้ งินของข้ำพเจ้ำ ในกรณีเงินกูต้ ำมสัญญำนี้เป็ นอันถึงกำหนดส่งคืนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ข้ำพเจ้ำ
ยินยอมให้สหกรณ์นำเงินค่ำหุ้นของข้ำพเจ้ำที่มีอยูใ่ นขณะถึงกำหนดชำระหนี้มำหักกลบลบหนี้ของข้ำพเจ้ำที่มีอยูก่ บั สหกรณ์ได้ เมื่อข้ำพเจ้ำ
พ้นจำกสมำชิกภำพของสหกรณ์
ข้อ 7. ในกำรส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยตำม ข้อ 4. นั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชำหรื อเจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินได้รำยเดือน
และเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ หักจำนวนเงินงวดชำระหนี้ซ่ ึงข้ำพเจ้ำต้องส่งต่อสหกรณ์น้ นั จำกเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำเพื่อส่ง
มอบต่อสหกรณ์ ควำมยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปโดยทำหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่ำจะได้ชำระ
หนี้ตำมหนังสื อกูเ้ งินสำหรับพยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 8. ข้ำพเจ้ำยินยอมถือว่ำ ในกรณีผิดตำมข้อบังคับในข้อที่ว่ำด้วยกำรควำมคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงิ นกู้ ให้ถือว่ำเงินกูท้ ี่
ได้รับไปจำกสหกรณ์น้ ีเป็ นอันถึงกำหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคำนึงถึงกำหนดเวลำที่ให้ไว้
.............................................................. ผูก้ ู้
(...........................................................)

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ก้ ู

และข้ำพเจ้ำได้รับเงินกูจ้ ำนวนดังกล่ำวนี้ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วนั ทำหนังสื อกูเ้ งินฉบับนี้

-2ข้อ 9. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำ ถ้ำข้ำพเจ้ำออกหรื อย้ำยรำชกำรหรื องำนประจำ ข้ำพเจ้ำจะต้องแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทรำบ และจัดกำรชำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่จดั กำรชำระหนี้สินให้เสร็จสิ้ นตำมที่กล่ำวในวรรคก่อน ข้ำพเจ้ำยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผจู้ ่ำยเงินสะสมสำหรับข้ำรำชกำร
บำเหน็จ บำนำญ เงินกองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร (กบข.) เงินกองทุ นสำรองเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ทำงรำชกำรหรื อหน่ วยงำนเจ้ำ
สังกัดหรื อนำยจ้ำงจ่ำยให้แก่ขำ้ พเจ้ำ หักเงินดังกล่ำวเพื่อชำระหนี้ต่อสหกรณ์เสร็จสิ้นเสี ยก่อนได้
ข้อ 10. ตรำบใดที่ขำ้ พเจ้ำมีหนี้อยูก่ บั สหกรณ์ ข้ำพเจ้ำประสงค์ให้สหกรณ์นำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำก หรื อบรรดำ
สิ ทธิประโยชน์ใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำจะได้รับจำกสหกรณ์ตำมข้อบังคับ หรื อสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์
สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรื อกองทุนสวัสดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขไทย(กสธท.) หรื อสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ที่ขำ้ พเจ้ำ
ตกลงทำไว้กบั สมำคมฯ ข้ำพเจ้ำยอมให้สหกรณ์หกั ชำระหนี้ที่ตอ้ งรับผิดตำมหนังสื อกูเ้ งินสำหรับเงินกูพ้ ยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส
COVID-19 นี้ได้
ในกรณี ที่ขำ้ พเจ้ำทำหนังสื อตั้งผูร้ ับโอนประโยชน์ต่ำงๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝำก หรื อบรรดำสิ ทธิ ประโยชน์
ใดๆจำกสหกรณ์ไว้เป็ นหลักฐำนเมื่อข้ำพเจ้ำถึงแก่ควำมตำยนั้น ไม่ว่ำจะได้ต้ งั ผูร้ ับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้ำหรื อหลังจำกที่ขำ้ พเจ้ำได้ทำ
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ก้ ู

หนังสื อกู้เงิ นส ำหรับเงินกู้พยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 นี้ ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคับตำมหนังสื อ กู้เงิน สำหรับ เงิน
กู้ส ำมัญฉบับ นี้ แต่ประกำรใด โดยผูร้ ับ โอนประโยชน์จะต้อ งชำระหนี้ ตำมหนังสื อกู้เงินส ำหรับเงิน กู้ พยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรั ส
COVID-19 นี้ครบถ้วนก่อน
ข้อ 11. หำกข้ำพเจ้ำได้ยำ้ ยที่อยูจ่ ำกที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็ นหนังสื อโดยทันที
บรรดำหนังสื อติดต่อ ทวงถำม บอกกล่ำว หรื อหนังสื ออื่นใดที่สหกรณ์จดั ส่ งให้แก่ขำ้ พเจ้ำนั้น ถ้ำหำกได้ส่งไปยังตำบลสถำนที่ที่
ระบุไว้ขำ้ งต้นของหนังสื อฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่ำได้ส่งให้แก่ขำ้ พเจ้ำโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่ตอ้ งคำนึงถึงว่ำจะมีผรู้ ับไว้หรื อไม่ หนังสื อติดต่อทวง
ถำม บอกกล่ำว หรื อหนังสื ออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ข้อ 12. ข้ำพเจ้ำได้ทำหนังสื อยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชำหักเงินได้รำยเดือนและเงิน อื่น จำนวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์
หน่วยงำนต้นสังกัด และสำหรับข้ำพเจ้ำเก็บไว้เป็ นหลักฐำน
หนังสื อกูย้ ืมเงินนี้ทำไว้ ณ วันที่ซ่ ึ งระบุขำ้ งต้น ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและเข้ำใจข้อควำมโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญต่อ
หน้ำพยำน และสหกรณ์ได้ส่งมอบสำเนำหนังสื อกูย้ ืมเงินจำนวนหนึ่งฉบับให้แก่ขำ้ พเจ้ำไว้เป็ นหลักฐำนทันทีที่ลงนำมในหนังสื อกู้
ข้ำพเจ้ำ ............................................................................. ได้ยินยอมให้
.............................................................. ผูก้ เู้ งิน
...................................................................................... ซึ่งเป็ นคูส่ มรส
(.....................................................................)
ของข้ำพเจ้ำกูเ้ งินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19
.............................................................. พยำน/สมำชิก
ของ สอ.สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด ตำมหนังสื อสัญญำกูเ้ งินนี้ และข้ำพเจ้ำ
(.....................................................................)
ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นสำคัญ
.............................................................. พยำน/สมำชิก
ลงชื่อ.............................................................. คู่สมรสผูใ้ ห้คำยินยอม
(.....................................................................)
(.....................................................)
ข้ำพเจ้ำ................................................................................................................................ ได้รับเงินกูจ้ ำนวน.............................................. บำท
(.........................................................................................................................) ตำมหนังสื อกูพ้ ยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19
นี้เป็ นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันที่........................................................... โดย.

โอนเงินเข้ำบัญชีของข้ำพเจ้ำ ธนำคำรกรุ งไทยหรื อ ธกส.

สำขำ.................................... บัญชีเลขที่............................................................
............................................................. ผูก้ ู้
(..........................................................)

จ่ำยเงินถูกต้องแล้ว................................................... เจ้ำหน้ำที่กำรเงินสหกรณ์
(....................................................)

สัญญำเลขที่....................../.......................

วันที่.......................................................

หนังสือยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินและส่ งเงินให้ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขพิจิตร จากัด
ข้ำพเจ้ำ....................................………....………….....................…….. อำยุ....................ปี เลขประจำตัวประชำชน.......................................
รับรำชกำรหรื อทำงำนประจำสังกัด................................................................. ตำแหน่ง......................................................................................
ที่อยู.่ ................................................................................................................................................................................และเป็ นสมำชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด เลขประจำตัวสมำชิก.................... มีควำมประสงค์ให้.....................เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน...............................
หักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด ที่ขำ้ พเจ้ำเป็ นสมำชิกจึงมีหนังสื อแสดงควำมยินยอมให้ไว้กบั .....กำรเงิน
.....................ดังนี้
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้......กำรเงิน.....................หักเงินรำยเดือน ค่ำจ้ำงรำยเดือนหรื อเงินบำนำญที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร
ตำมจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งชำระค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ ชำระค่ำหุ้นรำยเดือน หนี้เงินกู้
ข้ำพเจ้ำจะไม่มีหนี้หรื อภำระผูกพันดังกล่ำวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด
ข้อ 2. กรณีที่ขำ้ พเจ้ำพ้นจำกกำรเป็ นข้ำรำชกำร หรื อลูกจ้ำง และได้รับเงินบำเหน็จหรื อเงินอื่นใด ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ ...กำรเงิน
หักเงินนั้นที่ขำ้ พเจ้ำพึงได้รับจำกทำงรำชกำร ตำมจำนวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด แจ้งและส่งเงินจำนวนนั้นให้สหกรณ์
ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด เพื่อชำระหนี้เงินกูห้ รื อหนี้ค้ ำประกันหรื อภำระผูกพันกับข้ำพเจ้ำจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะไม่มีภำระผูกพันในหนี้
ดังกล่ำวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด
ข้อ 3. ในกรณีที่ขำ้ พเจ้ำมีหนี้ หรื อภำระผูกพันใดที่ตอ้ งชำระ หรื อชดใช้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด ส่วน
รำชกำรหรื อหน่วยงำนอื่นใดของรัฐที่มีภำระต้องชำระให้ก่อนไม่ว่ำจะเป็ นหนี้หรื อภำระผูกพัน หรื อภำระผูกพันที่เกิดขึ้น หรื อหลังกำรทำ
หนังสื อฉบับนี้ ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง เงินบำนำญ หรื อเงินบำเหน็จ ตำมข้อ 1 หรื อข้อ 2 แล้วแต่กรณี หลังจำกที่ได้หกั เงินชำระ
หนี้หรื อผูกพันตำมที่กล่ำวมำข้ำงต้นแล้ว
ข้อ 4. ข้ำพเจ้ำยินยอมให้หนังสื อนี้มีผลใช้บงั คับ รวมถึงหนี้สินใดๆ ที่ขำ้ พเจ้ำมีอยูก่ บั สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด
ก่อนวันทำหนังสื อนี้ ด้วย และยินยอมให้หนังสื อฉบับนี้มีผลบังคับตลอดไปจนกว่ำข้ำพเจ้ำจะหมดสภำพจำกกำรเป็ นสมำชิกสหกรณ์
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทำขึ้นด้วยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำ มีจำนวน 3 ฉบับ มีขอ้ ควำมถูกต้องตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่
............ .....กำรเงิน..................................... ฉบับที่สองไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด ฉบับที่สำมเก็บไว้ที่ขำ้ พเจ้ำ ข้ำพเจ้ำได้
ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยคำในหนังสื อนี้ท้งั หมดแล้วตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำรจึงได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็ นหลัก
.............................................................. ผูใ้ ห้ควำมยินยอม (ผูก้ )ู้
(.....................................................................)

........................................................พยาน
(.............................................................)
เจ้ำหน้ำที่กำรเงิน

........................................... พยำน(ผูบ้ งั คับบัญชำหรื อ
กรรมกำรในหน่วยงำนผูก้ )ู้
(...........................................................)

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ก้ ู

หรื อหนี้ หรื อภำระผูกพันตำมสัญญำค้ ำประกัน ๆ แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จำกัด แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือนจนกว่ำ

