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เอกสารประกอบการยื่นกู้
ให้แนบสลิปเงินเงินเดือนประจาเดือนล่าสุ ด(เดือนก่อนยืน่ คาขอ)โดยมีเจ้าหน้าการเงินหรื อ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายรับรอง
ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรื อบัตรข้าราชการทั้งผูก้ ู้ – ผูค้ ้ าประกัน (กรณี ใช้คนค้ าประกัน)
ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อ บัตรข้าราชการ ของคู่สมรสผูก้ ู้ – ผูค้ ้ าประกัน (กรณี ใช้คน
ค้ าประกัน)
ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
(เอกสารประกอบการยืน่ กู้ ลาดับที่ 2 - 4 ให้ผมู ้ ีลายชื่อในเอกสารรับรองสาเนาถูกต้องทุกแผ่น)

ข้อปฎิบัติในการพิมพ์เอกสารประกอบการยื่นกู้
1. กรณี ที่ผกู ้ ยู้ นื่ กูโ้ ดยไม่มีบุคคลค้ าประกัน ให้สมาชิกพิมพ์เอกสารดังนี้
1.คาขอกูเ้ งินฉุกเฉินออนไลน์
2.หนังสื อกูเ้ งินฉุกเฉินออนไลน์
3.หนังสื อยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ (ผูก้ )ู้
2. กรณี ที่ผกู ้ ยู้ นื่ กูโ้ ดยมีบุคคลค้ าประกัน ให้สมาชิกพิมพ์เอกสารดังนี้
1. ขอกูเ้ งินฉุกเฉินออนไลน์
2. หนังสื อกูเ้ งินฉุ กเฉินออนไลน์
3. หนังสื อยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ (ผูก้ )ู ้
4. หนังสื อค้ าประกันเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นออนไลน์
5. หนังสื อยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้ (ผูค้ ้ าประกัน)
หมายเหตุ การพิมพ์เอกสารกรณี เอกสารมี 2 หน้า
ให้สมาชิกพิมพ์ ด้านหน้า-ด้านหลังไว้ใน (กระดาษ A4) แผ่นเดียวกัน

หนังสือกูฉ้ กุ เฉินออนไลน์ เลขที่.............../...........
วันที่.................................................................

คาขอกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์
เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่...................................................................
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ข้าพเจ้า………………..……….………………………………………….…..สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………
ได้รบั เงินเดือน/ ค่าจ้าง รวมเดือนละ .......................................บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินฉุกเฉินออนไลน์ เหตุผลเพื่อนาไปใช้
........................................................................................................................................ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งิน จานวน...............................บาท (.....................................................................................)
ข้อ ๒. ขณะนีข้ า้ พเจ้ารับราชการหรือทางานในตาแหน่ง.............................................................................................
บัตรประจาตัวประชาชน / ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เลขที่....................................................................................
สังกัด รพ./สสอ.........................................................ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่.....................ถนน..............................................
ตาบล......................................อาเภอ.....................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย.์ .......................
โทรศัพท์................................................................
ข้อ ๓. นอกจากค่าหุน้ ซึง่ ข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี ้
เลขที่สมาชิก
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
สังกัด
ลายมือชื่อ

ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน เท่ากัน งวดละ.....................................บาท
(พร้อมดอกเบีย้ ตามอัตราที่สหกรณ์กาหนดไว้) เป็ นจานวน 12 งวด ตามระเบียบฯของสหกรณ์
ข้อ ๕. ในการรับเงินกูข้ า้ พเจ้าจะได้ทาตามหนังสือกูส้ าหรับเงินกูฉ้ กุ เฉินออนไลน์ให้ไว้ตอ่ สหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ฯ
กาหนด
ข้อ ๖. ในการขอกูค้ รัง้ นีค้ สู่ มรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทาหนังสือยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้

ลงชื่อ.........................................................................ผูข้ อกู้
(...........................................................................)
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บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
วันที่.....................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี ้
(๑) ความมุง่ หมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ งึ่ ชีแ้ จงไว้คาขอกูน้ เี ้ ป็ นความจริงหรือไม่เป็ นความจริง
 จริง
 ไม่จริง
(๒) ในเวลานีผ้ กู้ มู้ ีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกจากงานประจาหรือไม่
 มี
 ไม่มี
(๓) ผูก้ มู้ ีหนีส้ นิ ภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมากหรือไม่
 จริง
 ไม่จริง
ลายมือชื่อ..........................................................................ตาแหน่ง.........................................................
(........................................................................)

เงินได้ราย เงินค่าหุน้
เดือน (บาท)
(บาท)

(รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผตู้ รวจกรอกข้อมูล)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูข้ องผูข้ อกู้
จานวนเงินกู.้ ..........................................บาท
จากัด
ต้นเงินกูค้ งเหลือ
วงเงินกู้
สามัญ
ฉุกเฉิน
พิเศษ
(บาท)
น/ส กูท้ ่ี
(บาท)
น/ส กูท้ ่ี
(บาท)
น/ส กูท้ ่ี
(บาท)

รวม
(บาท)

หมาเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งชาระงวดชาระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน หรือไม่  เคย  ไม่เคย
(๒) ข้อชีแ้ จงอื่นๆ ................................................................................................................................................

................................................................เจ้าหน้าที่
(..............................................................)
......................../...................../..................

.............................................................ผูจ้ ดั การ
(.............................................................)
................../.................../....................
............................................................ผูอ้ นุมตั ิ
(...........................................................)
......................./.................../.................

หนังสือกู้เงินฉุกเฉินออนไลน์
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่.........................................................
ข้าพเจ้า........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.....................อายุ............ปี

เลขประจาตัวประชาชน ---- เป็ น  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้างประจาอื่นๆ.........................................................ตาแหน่ง...................................................................................
สังกัด (รพ./สสอ. )............................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ................................................บาท
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่...................หมูท่ ่ี.............ถนน......................................ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต
..........................................จังหวัด..................................รหัสไปรษณีย.์ .....................โทรศัพท์..........................................
ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ผูก้ ”ู้ ได้ทาหนังสือกูเ้ งินไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ซึง่ ต่อไปนี ้
เรียกว่า “ผูใ้ ห้ก”ู้ เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑. ผูก้ ู้ ขอกูเ้ งินจากผูใ้ ห้กู้ เป็ นวงเงินจานวน................................บาท(..............................................................)
โดยผูก้ มู้ ีเงินค่าหุน้ เป็ นหลักประกัน และมีผคู้ า้ ประกันเงินกูน้ จี ้ านวน.................คน ดังนี ้
เลขที่สมาชิก
ชื่อ- สกุล
ตาหน่ง
เงินเดือน/ค่าจ้าง ลายมือชื่อผูค้ า้ ประกัน

ข้อ ๒. เมื่อผูก้ ตู้ อ้ งการขอรับเงินกู้ ในแต่ละครัง้ ต้องไม่เกินวงเงินตาม ข้อ ๑ ซึง่ ผูก้ จู้ ะต้องส่งชาระหนีม้ าแล้วไม่นอ้ ยกว่า
๑๒ งวด หรือชาระหนีค้ รบตามจานวนที่เป็ นหนีท้ งั้ หมดแล้ว โดยผูก้ จู้ ะขอรับเงินกูใ้ นระบบออนไลน์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์โอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผกู้ ตู้ ามที่แจ้งในข้อ ๓. ซึง่ ผูก้ จู้ ะได้รบั เงินกูว้ นั ใดย่อมเห็นหลักฐานว่าผูก้ ไู้ ด้รบั เงินจากผูใ้ ห้กูแ้ ล้วในวันนัน้
ข้อ ๓ . ผูก้ ู้ ให้ ผูใ้ ห้กู้ นาเงินตามวงเงินกูท้ ่ีขอรับโอนเข้าบัญชีของผูก้ ู้ ณ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บญ
ั ชี.............................
วันเริ่มทาสัญญา วันที่............................................................วันสิน้ สุดสัญญา ....................................................................
ข้อ ๔. ผูก้ ตู้ กลงว่าจะชาระหนีเ้ ป็ นงวดรายเดือนภายในวันทาการของทุกสิน้ เดือน จนกว่าจะชาระหนีเ้ สร็จสิน้ โดยผูใ้ ห้กู้
คิดดอกเบีย้ ตามความจริงในแต่ละครัง้ ที่ผกู้ ไู้ ด้เบิกเงินจากผูใ้ ห้กผู้ ่าน ระบบออนไลน์ ดังนี ้
ข้อ ๔.๑ ถ้าผูก้ มู้ ีหนีเ้ ป็ นต้นเงินตัง้ แต่..........................บาทขึน้ ไป ต้องชาระเงินต้นเดือนละ..................บาท
พร้อมดอกเบีย้
ข้อ ๔.๒ ถ้าผูก้ มู้ ีหนีเ้ ป็ นต้นเงินต่ากว่า..........................บาท ต้องชาระเงินต้นทัง้ หมดพร้อมดอกเบีย้
ข้อ ๕. ผูก้ ยู้ ินยอมเสียดอกเบีย้ พร้อมอัตราดอกเบีย้ ที่ผูใ้ ห้กกู้ าหนด โดยจะจ่ายดอกเบีย้ จากเงินต้นค้างชาระเป็ นรายวัน
ข้อ ๖. ถ้าผูก้ ชู้ าระหนีไ้ ด้ตามสัญญา และไม่ทาผิดระเบียบ / มติ ของผูใ้ ห้กู้ ผูใ้ ห้กจู้ ะเตรียมเงินต้นเท่ากับส่วนที่ผกู้ ไู้ ด้
ชาระคืนแก่ให้ผใู้ ห้กแู้ ล้ว เพื่อไว้บริการแก่ผกู้ ใู้ ห้เต็มวงเงินในข้อ ๑

-2 ข้อ 7. ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหนีท้ ่ผี จู้ า่ ยเงินได้รายเดือนของผูก้ ู้ หักเงินได้รายดือนของผูก้ ูต้ ามจานวน
เงินงวดชาระหนีข้ องผูก้ ตู้ ามข้อ 4 พร้อมดอกเบีย้ เพื่อส่งต่อให้ผใู้ ห้กกู้ ่อนเจ้าหนีร้ ายอื่นๆ ในกรณีท่ีผกู้ ถู้ งึ แก่กรรมหรือต้องออกจาก
ราชการด้วยเหตุใดก็ตาม ผูก้ ยู้ ินยอมให้เจ้าหน้าที่ท่หี กั เงินเบีย้ หวัด บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดที่พงึ มีในกาลต่อไปส่งใช้ได้อีก
ด้วย
ข้อ 8. ผูก้ ยู้ ินยอมถือได้วา่ ในกรณีใดๆ ตามข้อ 18 ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
เงินกูน้ ีเ้ ป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิง พร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันที โดยมิพกั คานึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
ข้อ 9. ผูก้ ยู้ อมรับผูกพันตามข้อ 19 ของข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ถ้าผูก้ ปู้ ระสงค์
จะขอโอนย้าย หรือออกจากราชการหรืองานประจา ตามข้อ 33 (3) ของข้อบังคับดังกล่าว จะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้ผใู้ ห้กทู้ ราบ
และจัดการชาระหนีซ้ ง่ึ ผูก้ มู้ ีอยูต่ อ่ ผูใ้ ห้กใู้ ห้เสร็จสิน้ เสียก่อน และจึงจะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจานัน้
ข้อ 10. หากผูก้ ผู้ ิดนัดชาระหนีง้ วดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่าผิดนัดชาระทัง้ หมด สัญญากูเ้ ป็ นอันถึงกาหนดชาระโดยพลัน
ผูก้ ยู้ ินยอมให้ผใู้ ห้กฟู้ ้องร้องบังคับคดีได้ทนั ที และผูก้ ยู้ ินยอมชดใช้คา่ เสียหายที่ผูใ้ ห้กกู้ ็ตอ้ งใช้จ่ายไปในการดาเนินคดีแก่ผใู้ ห้กู้
โดยยินยอมให้ผใู้ ห้กฟู้ ้องร้องบังคับคดีได้ทนั ที และผูก้ ยู้ ินยอมชดใช้คา่ เสียหายที่ผใู้ ห้กตู้ อ้ งจ่ายไปในการดาเนินคดีแก่ผใู้ ห้กโู้ ดย
ครบถ้วน
ข้อ 11. ผูก้ ทู้ ราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับและระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูฯ้ ของผูใ้ ห้กูท้ ่ี ได้กาหนด
ขึน้ ถือปฎิบตั ิทกุ ประการ รวมทัง้ หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าด้วย ซึง่ ผูใ้ ห้กไู้ ม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ผกู้ ทู้ ราบล่วงหน้า
ผูก้ ไู้ ด้อา่ นและเข้าใจข้อความในหนังสือกูเ้ งินนีแ้ ล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วันที่ทาหนังสือนี ้
คายินยอมของคูส่ มรส
( ใช้เฉพาะกรณีที่ผกู้ มู้ ีคสู่ มรส )
ข้าพเจ้า......................................................................................................................................................
ได้ยินยอมให้......................................................................................................................................................................

ซึง่ เป็ นคูส่ มรสของข้าพเจ้า กูเ้ งินกูฉ้ กุ เฉินออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
ตามหนังสือสัญญากูน้ ี ้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...................................................................คูส่ มรสผูใ้ ห้คายินยอม
(......................................................................)

......................................................................ผูก้ ู้
(.....................................................................)
.......................................................................พยาน
(.....................................................................)
.......................................................................พยาน
(......................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผูก้ แู้ ล้ว และเห็นว่าหนังสือกูน้ ีไ้ ด้ทาขึน้ โดยถูกต้องแล้ว
…………………………………………. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(...........................................................)
................./................/..............

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

เขียนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่…………………………….……………
ข้าพเจ้า…….………….……………………………………..…อายุ……..ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่...............
เลขประจาตัวประชาชน ---- ตาแหน่ง...................................................
สังกัด (รพ./สสอ.).......................................................................... ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่...…….…หมูท่ ่ี………….
ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ตาบล/ แขวง.........………………..อาเภอ / เขต………………...
จังหวัด……..……………..…………….รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์.................................................
และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด มีความประสงค์ให้สว่ นราชการ / หน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงิน และนาส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก
จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ว้กบั สอ.สสจ.มห. จก. ดังนี ้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทัง้ ปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ได้แจ้งให้ ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนีช้ าระค่าหุน้
หรือเงินอื่น
แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รบั บาเหน็จ บานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญหรือ
เงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด ได้แจ้งและให้สง่ เงินจานวนดังกล่าวนัน้ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด แทนข้าพเจ้า
ทุกครัง้
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือบาเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณีใดตามข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระ
หนีแ้ ก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี ) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่งชาระหนีใ้ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3 นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการ
ให้คายินยอมนีไ้ ม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนีส้ ินที่
ข้าพเจ้ามีตอ่ สหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด

-2ข้อ 5. ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินของส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมี อานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ
หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิจะได้รบั จากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี ้ ชาระค่าหุน้ หรือเงินอื่น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทกุ เดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ติ ามคายินยอมในหนังสือฉบับนี ้
ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้สว่ นราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่ พื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ าขึน้ โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือ
นีท้ งั้ หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสือนีท้ าขึน้ 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ท่ี เจ้าหน้าที่การเงิน ฉบับที่สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า
และฉบับที่สามให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

ลงชื่อ…………………………………………..ผูใ้ ห้คายินยอม
(…………………………………………)

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

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

คาเตือน
ก่อนลงลายมือชื่อเพื่อเข้าผูกพันใน
หนังสื อนี้โปรดอ่านข้อความซึ่งท่าน
เองจะต้องรับผิดชอบตามหนังสื อนี้

หนังสือเงินกูท้ ี่............../..................
ชื่อผูก้ .ู้ ...............................................................

หนังสือคา้ ประกันเงินกู้ฉุกเฉินออนไลน์
เขียนทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่...................................................................
ข้าพเจ้า.........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................อายุ............ปี

เลขประจาตัวประชาชน ---- เป็ น  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ลูกจ้างประจาอื่นๆ........................................................................ตาแหน่ง.................................................................................
สังกัด (รพ./สสอ. )................................................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.........................................บาท
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่......................หมูท่ ี่.................ถนน..........................................ตาบล/แขวง......................................อาเภอ/เขต
.........................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................โทรศัพท์................................................
ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ผูค้ า้ ประกัน” ขอทาหนังสือสัญญาคา้ ประกันฉบับนีใ้ ห้ไว้ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
จากัด ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้...................................................................................................ซึง่ ต่อไปนีเ้ รียกว่า “ลูกหนี”้ ได้กู้
เงินจากสหกรณ์เป็ นจานวนเงินกู.้ ......................................บาท(.....................................................................) ตามหนังสือเงินกูฉ้ กุ เฉิน
ออนไลน์ที่............./..............ฉบับลงวันที่.........................................และลูกหนีไ้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว
ผูค้ า้ ประกัน
ยินยอมคา้ ประกันหนีต้ ามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวเป็ นจานวน..............................บาท(.......................................................) โดยสัญญาว่า
ถ้าลูกหนีผ้ ิดนัดไม่ใช้เงินแก่สหกรณ์ หรือ ลูกหนีผ้ ิดนัดสัญญาข้อใดข้อหนึง่ จนเป็ นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ และเรียกให้ลกู หนีช้ าระ
หนี ้ หรือมีกรณีอื่นใด อันกระทาให้สหกรณ์ไม่ได้รบั ชาระหนีต้ ามสัญญาเงินกูด้ งั กล่าวแล้วก็ดี ผูค้ า้ ประกันยอมรับผิดชาระเงินต้นที่ลกู หนี ้
ค้างชาระแก่สหกรณ์รวมทัง้ ดอกเบีย้ และค่าสินไหมทดแทน ซึง่ ลูกหนีค้ า้ งชาระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีร้ ายนี ้ และ
ค่าเสียหายใดๆ ทัง้ สิน้ ตามสัญญาเงินดังกล่าว จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชาระหนีโ้ ดยสิน้ เชิงครบถ้วน
ข้อ 2. ผูค้ า้ ประกันยินยอมคา้ ประกันหนีด้ งั กล่าวตาม ข้อ 1. และทราบข้อผูกพันขอลูกหนีใ้ นเรือ่ งการส่งงวดชาระหนี ้ อัตรา
ดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามทีก่ ล่าวไว้ในหนังสือกูเ้ งินสาหรับเงินกูฉ้ กุ เฉินออนไลน์นนั้ โดยตลอดแล้ว ผูค้ า้ ประกัน
ยอมปฎิบตั ิตามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีส้ นิ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ผูค้ า้ ประกันยอมรับผูกพันว่า การที่ผคู้ า้ ประกันพ้นจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ผคู้ า้
ประกันหลุดพ้นจากการคา้ ประกันรายนี ้ จนกว่าลูกหนีจ้ ะได้จดั ให้สมาชิกอื่นซึง่ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ น
ผูค้ า้ ประกันแทนผูค้ า้ ประกัน
ข้อ 4. ในกรณีที่ผคู้ า้ ประกันต้องชาระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์แทนลูกหนี ้ หลังจากสหกรณ์ได้สง่ หนังสือบอกกล่าวให้แก่ผคู้ า้ ประกันแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ลกู หนีผ้ ิดนัด ผูค้ า้ ประกันยินยอมชาระหนีโ้ ดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของผูค้ า้
ประกัน หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้ า้ ประกัน หักจานวนเงิน ณ ที่จา่ ย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ ตามจานวนเงินงวดชาระหนีท้ ี่ลูกหนี ้
พึงจะต้องชาระให้แก่สหกรณ์ โดยผูค้ า้ ประกันได้ทาหนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความ
ยินยอมนีใ้ ห้มีอยูต่ ลอดไป ทัง้ นีจ้ นกว่าจะได้ชาระหนีต้ ามหนังสือกูเ้ งินฉุกเฉินออนไลน์ที่ผคู้ า้ ประกัน ได้คา้ ประกันนัน้ โดยสิน้ เชิงแล้ว
.....................................................................ผูค้ า้ ประกัน
(....................................................................)

-2 ข้อ 5. เงินค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ผคู้ า้ ประกันจะได้ร บั จากสหกรณ์ ตามข้อบังคับ
หรือสหกรณ์จะได้รบั มอบผลประโยชน์จากการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย ผูค้ า้ ประกันยอมให้สหกรณ์หกั ชาระหนีท้ ี่ตอ้ ง
รับผิดชอบตามสัญญาคา้ ประกันนีไ้ ด้
ในกรณีผคู้ า้ ประกันทาหนังสือตัง้ ผูร้ บั ผลประโยชน์ตา่ งๆ ในเงินค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลีย่ คืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์
ใดๆ จากสหกรณ์ไว้เป็ นหลักฐานเมื่อผูค้ า้ ประกันถึงแก่ความตายนัน้ ไม่วา่ จะได้ตงั้ ผูร้ บั โอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลัง จากที่ผคู้ า้ ประกัน
ได้ทาสัญญนี ้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามสัญญาคา้ ประกันฉบับนีแ้ ต่ประการใด โดยผูร้ บั โอนประโยชน์จะต้องชาระหนีต้ ามสัญญา
นีค้ รบถ้วนก่อน
ข้อ 6. หากผูค้ า้ ประกันได้ยา้ ยทีอ่ ยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ผูค้ า้ ประกันจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที ถ้าหาก
ผูค้ า้ ประกันไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือ แล้วสหกรณ์ได้ทาหนังสือบอกกล่าวให้แก่ผคู้ า้ ประกัน ให้ถือว่าได้สง่ ให้แก่ผคู้ า้ ประกัน
โดยชอบ ทัง้ นี ้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงว่ามีผรู้ บั ไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบตาบล สถานที่ที่ระบุไว้ขา้ งต้นนัน้ ก็ดี ให้ถือ
ว่าผูค้ า้ ประกันได้รบั และทราบหนังสือติดต่อบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ผูค้ า้ ประกันได้ตรวจสอบอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนังสือคา้ ประกันนีต้ ลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อ
หน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
…………..………………………………….ผูค้ า้ ประกัน
(....................................................................)
…………..………………………………….พยาน
(....................................................................)
…………..………………………………….พยาน
(....................................................................)
คายินยอมของคูส่ มรส
( ใช้เฉพาะกรณีที่ผคู้ า้ ประกันมีคสู่ มรส )
เขียนที่.............................................................................
วันที่.................................................................................
ข้าพเจ้า ..............................................................................................................เป็ นคูส่ มรสของ
.............................................................................................ยินยอมให้คสู่ มรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ า้ ประกันเงินกู้
ฉุกเฉินออนไลน์ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ตามหนังสือคา้ ประกันฉบับนี ้ และข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.................................................................คูส่ มรสผูใ้ ห้คายินยอม
(................................................................)
..................................................................ผูค้ า้ ประกัน
(.................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว และลายมือชื่อผูค้ า้ ประกัน และเห็นว่าหนังสือคา้ ประกันนีไ้ ด้ทาขึน้ โดยถูกต้องแล้ว
……………………………………………. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(.................................................................)
................./................/..............

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จากัด
วันที่............................……………..…….
ข้าพเจ้า…….………….……………………………………..…อายุ……..ปี สมาชิกเลขที่เบียนที่...............
เลขประจาตัวประชาชน ---- ตาแหน่ง...................................................
สังกัด (รพ./สสอ.).......................................................................... ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่...…….…หมูท่ ่ี………….
ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ตาบล/ แขวง.........………………..อาเภอ / เขต………………...
จังหวัด……..……………..…………….รหัสไปรษณีย.์ ...............................โทรศัพท์.................................................
ได้คา้ ประกันการกูเ้ งินของ.............................................................................................ตามหนัง สือคา้ ประกัน หนังสือ
กูฉ้ กุ เฉินออนไลน์เลขที่................./................ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินได้รายเดือนของหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัด เพื่อชาระหนีแ้ ทนลูก หนีใ้ น
กรณีท่ีลกู หนีไ้ ม่ชาระหนีต้ ามหนังสือเงินกูฉ้ กุ เฉินออนไลน์เลขที่.........../.........ลงวันที่............................................และ
ให้แก่สหกรณ์ฯ หลังจากสหกรณ์ได้สง่ หนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้า ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ลกู หนีผ้ ิดนัดชาระหนี ้
และในกรณีท่ีขา้ พเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ า่ ยเงินได้รายเดือนของหน่วยงาน
ที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่ หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่ เพื่ อชาระหนี ้
ดังกล่าวให้สหกรณ์ฯ ต่อไป ทัง้ นีจ้ นกว่าจะได้ชาระหนีต้ ามหนังสือกูเ้ งินกูฉ้ กุ เฉินออนไลน์ท่ีผคู้ า้ ประกันได้คา้ ประกันนัน้
โดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนังสือยินยอมให้สว่ นราชการให้หกั เงินชาระหนีต้ ลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
ลงชื่อ…………………………………………..ผูค้ า้ ประกัน/ผูใ้ ห้คายินยอม
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………………………………………พยาน
(………………………………………….)
ลงชื่อ…………………………………………....พยาน
(…………………………………………..)

