การกูสามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
เอกสาร

 คำขอกูและสัญญากูเ งินสัญญาโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก,สัญญาค่ำประกันเงินกู
 หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณออมทรัพยของผูขอกู และผูค้ำประกัน
 เอกสารประกอบของผูขอกูและคูส มรส,ผูค้ำประกันและคูสมรส
 สลิปเงินเดือน เดือนสุดทายกอนการยื่นขอกูและผูค้ำประกัน (รับรองโดยเจาหนาที่การเงินของหนวยงาน)






สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให
สำเนาทะเบียนบาน

สำเนาทะเบียนสมรส กรณีหยารางหรือคูสมรสเสียชีวิตใหแนบใบสำคัญการหยา หรือสำเนามรณบัตร
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน (ทั้งสมาชิกที่มีหนี้และไมมีหนี้ธนาคารออมสิน)
 กรณีมีหนี้สถาบันการเงินอื่นใหแนบหลักฐานสำเนาสัญญากูและใบเสร็จรับเงินเดือนลาสุดเพื่อประกอบการพิจารณา
 เอกสารอื่นตามวัตถุประสงคจำเปนในการขอสินเชื่อ
เงื่อนไข
 สมาชิกตองมีบัญชีเงินฝากออมทรัพยสหกรณเพื่อรับเงินกู
 ทำบันทึกขอตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารกรุงไทย
 สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ตองการใชบัตร ATM ทำรายการถอนเงินฝาก
หมายเหตุ กรณีไมประสงคจะทำรายการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณผานชองทางอิเล็กทรอนิกสของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ทานสามารถถอนเงินฝากหนาเคานเตอรบริการของสหกรณเทานั้น

ขอควรปฏิบัติสำหรับผูก ู และ ผูค้ำประกัน





กรอกเอกสารดวยตัวบรรจง สะอาด เรียบรอย ถูกตอง ชัดเจน
ลงลายมือชื่อใหครบถวน
มีพยานลงนามรับรองในชองพยานใหครบถวน
หากจำเปนตองแกไข ใหขีดฆาดวยปากกาและเขียนแกไขดวยหมึกสีเดียวกันดวยความสะอาดเรียบรอย แลวลงลายมือชื่อแบบเต็ม
กำกับทุกครั้ง

เอกสารประกอบการยื่นขอกู (หามเจาะรู หามใชกระดาษ reuse)
** เอกสารประกอบการกูใชรายการละ 1 ฉบับ
** ทุกฉบับตองลงลายมือชื่อรับรองสำเนาดวยปากกาสีน้ำเงินเทานั้น (หามใชปากกาลบได)
** หามใชน้ำยาลบคำผิด หากมีการขูด ลบ ขีด ฆา ที่ใดใหลงลายมือชื่อกำกับไวทุกที
** เอกสารครบถวน จึงจะพิจารณาเงินกู

**คำเตือน การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเปนความผิดทางอาญา**

เลขที่รับ..................../.....................

เลขที่สัญญา................./..................

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

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด
คำขอและหนังสือสัญญากูเงินสำหรับเงินกูเงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

เขียนที่..........................................................................................
วันที่.............................................................................................
ขอ 1.ขาพเจา ........................................................................................... เลขประจำตัวประชาชน.................................................................
วัน เดือน ปเกิด................................................... เลขที่สมาชิก................................อาชีพ  ขาราชการ  ขาราชการบำนาญ  พนักงานกระทรวง
 พนักงานขาราชการ  ลูกจางประจำ  อื่นๆ หนวยงาน................................................................ตำแหนง..........................................................
อัตราเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.....................................บาท ทุนเรือนหุน ณ วันที่..........................จำนวน........................................ บาท ที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่...........................หมูที่...................ถนน.....................................ตำบล...............................................อำเภอ/เขต...................................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.............................โทรศัพทที่บาน.................................โทรศัพทที่ติดตอไดสะดวก................................................
มีสถานภาพ  โสด  หยา  หมาย  สมรส
ขอ 2.ขาพเจาขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด ซึ่งตอไปในคำขอและสัญญากูเงินสามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนา
คุณ ภาพชีวิตสมาชิกนี้เรียกวา “สหกรณ” จำนวน..................................................บาท (...................................................................................................)
เพื่อนำไปใช ..............................................................................................................................................................................................................................
ขอ 3. กรณีขาพเจาเบิกรับเงินกูจำนวนตามขอ 2 เปนงวดๆ ขาพเจาจะตองยื่นหนังสือขอรับเงินกูตามแบบที่สหกรณกำหนด พรอมแนบเอกสาร
หลักฐานการเบิกเงินแตละงวดเพื่อเปนหลักฐาน และขาพเจาจะตองลงนามรับเงินกูจำนวนดังกลาวในหลักฐานการรับเงินตามแบบที่สหกรณกำหนด และ
ใหถือเปนสวนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี้
ขอ 4.ขาพเจาตกลงชำระคืนตนเงินและดอกเบี้ยแกสหกรณทุกเดือน รวม...............งวด (...................................................) โดยชำระหนึ่งเดือน
ตองวด งวดละ............................บาท (....................................................................) เริ่มชำระงวดแรกตั้งแตเดือน......................................เปนตนไป หาก
ขาพเจาผิดนัดชำระเดือนใดเดือนหนึ่ง ขาพเจาจะตองชำระหนี้ตามจำนวนที่คางชำระใหแกสหกรณทั้งจำนวนทันที และยินยอมใหสหกรณถอนเงิน
คาหุน เงินฝาก เงินปนผล หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจามีอยูหรือมีสิทธิไดรับจากสหกรณนำมาชำระหนี้ตามสัญญากูเงินนี้จนครบถวน
ขอ 5.ขาพเจายินยอมเสียดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณประกาศกำหนดเปนคราว ๆ ไป โดยจะจายดอกเบี้ยจากเงินตนคางชำระเปน
รายวันนับจากวันทีไ่ ดรบั เงินกูจากสหกรณตามขอ 2. เปนตนไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกลาวเมื่อใด ขาพเจายินยอมใหสหกรณคิด
ดอกเบี้ยตามอัตราทีเ่ ปลี่ยนแปลงนั้นได
ขอ 6.ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักชำระหนี้เงินกู ภาระค้ำประกัน ดอกเบี้ยคาง กองทุนเสริมสรางเสถียรภาพ และอืน่ ๆ ที่ขาพเจาตองชำระตอ
สหกรณ (หากมี) และใหสหกรณจายเงินกูที่เหลือ โดยโอนเขาบัญชีออมทรัพยสหกรณของขาพเจา ทั้งนี้ใหถือวาขาพเจาไดรับเงินกูจำนวนดังกลาวไป
แลวครบถวนตามเอกสารการรับเงิน และใหถือวาเอกสารหลักฐานการรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงิน เปนสวนหนึง่ ของสัญญาฉบับนี้
ขอ 7.ขาพเจายินยอมใหสหกรณ ผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน หักเงินไดรายเดือน เงินหุน เงินฝาก เงินบำเหน็จบำนาญ
หรือเงินไดอื่นใดที่ทางราชการหรือสหกรณพึงจายใหขาพเจาเพื่อชำระหนี้ดังกลาวคืนแกสหกรณ โดยขาพเจาจะไมยกเลิกขอตกลงนี้จนกวาจะชำระหนี้
ครบถวน
ขอ 8.ขาพเจาขอนำทุนเรือนหุนที่มีอยูในสหกรณปจจุบันและที่จะมีขึ้นในภายหนาเปนประกันเงินกูครั้งนี้ ในกรณีที่เงินกูมีอันถึงกำหนดสงคืนไม
วากรณีใด ขาพเจายินยอมใหสหกรณนำทุนเรือนหุนมาชำระหนี้ได
ขอ 9.ขาพเจาไดรับทราบขอบังคับและระเบียบของสหกรณที่เกี่ยวของกับการกูเงินและใหถือวาขอบังคับและระเบียบดังกลาวรวมทั้งขอบังคับ
และระเบียบที่จะกำหนดขึ้นใหมหรือแกไขเพิ่มเติมภายหลังเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ หากขาพเจาปฏิบัติผิดขอบังคับหรือระเบียบใหถือวาขาพเจาผิด
สัญญา และใหสหกรณมีสิทธิเรียกเงินกูดังกลาวคืนไดทันที
ขอ 10.กรณีที่ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณไปมากกวาทุนเรือนหุนที่ขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาตกลงจัดหาผูค้ำประกันเพื่อเปนหลักประกัน
การชำระหนี้เงินกูคืนตามระเบียบของสหกรณ
ขอ 11.กรณีที่ขาพเจาผิดสัญญาเงินกูนี้ ขาพเจาตกลงยินยอมใหสหกรณฟอ งคดีไดทันที
ขาพเจาและคูสมรส (ถามี) ไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ.................................................................ผูกู
(...................................................................)

ลงชือ่ .................................................................คูส มรส
(...................................................................)

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

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

ลงชื่อ.........................................................เจาหนาที่ผูตรวจ
(............................................................)

ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่ผูจายเงิน
(...............................................................)

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด
หนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกูสำหรับเงินกูสามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
(กรณีใชบุคคลค้ำประกัน)
ดังตอไปนี้

ขาพเจาผูค้ำประกันตามรายชื่อทายหนังสือสัญ ญาฉบับนี้ ขอทำสัญ ญาค้ำประกันใหไวแ กสหกรณ อ อมทรัพยสาธารณสุขเชีย งใหม จำกัด

ขอ 1.ตามที่สหกรณไดให..............................................................................................กูเงิน สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
จำนวนเงินกู...............................................บาท (..................................................................................................................) ตามคำขอและหนังสือสัญญากู
เงินสำหรับเงินกูสามัญ โครงการพิ เศษเพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตสมาชิก เลขที่......................................ลงวันที่.................................................................
ขาพเจายินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนภาระติดพันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2.ขาพเจาไดยินยอมค้ำประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชำระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียก
คืนเงินกูกอนกำหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสำหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน
และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชำระครบถวนแลว
ขอ 3.ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ำประกันนี้
จนกวาผูท ี่ขาพเจาค้ำประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณเห็นสมควรเขาเปนผูค้ำประกันแทนขาพเจา
ขอ 4.ในกรณีที่ขาพเจาจะตองชำระหนี้แทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิด
นัด ขาพเจายินยอมชำระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือน หักเงินไดรายเดือน เงินหุน เงินฝาก เงินบำเหน็จบำนาญ หรือเงิน
อื่นใดที่ทางราชการ หรือสหกรณพึงจายใหขาพเจา เพื่อชำระหนี้ดังกลาว โดยขาพเจาจะไมยกเลิกขอตกลงนี้ จนกวาจะชำระหนี้ครบถวน
ขาพเจาและคูสมรส (ถามี) ไดอานและเขาใจขอความในสัญญานี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน
ชื่อ ที่อยู ผูค้ำประกัน

ลายมือชื่อผูค้ำประกัน

1.ขาพเจา.................................................................................อายุ.................ป เลขที่
สมาชิ ก .................ตำแหน ง .....................................................................หน ว ยงาน ....................................................
............................................................................................................อัตราเงินเดือน/ (..................................................)
คาจาง................................บาท โทรศัพท..........................................
เลขประจำตัวประชาชน
....................................................
มีสถานภาพ  โสด  สมรส  หยา  หมาย
ลงชื่อ..............................................................พยาน
(................................................................)

คูสมรสผูใหคำยินยอม
....................................................
(..................................................)
เลขประจำตัวประชาชน
....................................................

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

หนังสือแสดงความยินยอมใหหักเงินหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ

ทำที.่ .....................................................................................
วันที่......................................................................................

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.............................................................................................อายุ.....................ป รับราชการหรือทำงานใน
ตำแหน ง ......................................................................................หน ว ยงาน........................................................และเป น สมาชิ ก สหกรณ อ อมทรัพ ย
สาธารณสุขเชียงใหม จำกัด สมาชิกเลขที่...........................ขอทำหนังสือยินยอมฉบับนี้ไวแกสหกรณ ฯ วาขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาของขาพเจา
หักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด ที่ถึงกำหนดจายแกขาพเจานั้น เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณฯ (อาทิเชน คาหุน หนี้เงินกู หนี้ใน
ฐานะผูคำ้ ประกัน เงินฝาก คาเบี้ยประกันชีวิต คาธรรมเนียมและอื่น ๆ) ใหแกสหกรณฯ ตามจำนวนที่สหกรณ ฯ แจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะ
ระงับสิ้นไป โดยใหผูบังคับบัญชาหักเงินดังกลาวและสงเงินที่หักไวนนั้ ใหแกสหกรณฯ โดยพลันและการแสดงเจตนายินยอมของขาพเจานี้มอิ าจจะถอนคืน
ได เวนแตสหกรณฯ ใหความยินยอม
ในกรณีที่ขาพเจายายหรือโอนไปสังกัดสวนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือตองออกจากราชการไมวาเพราะเหตุใดๆ ขาพเจาจะแจง
เปนหนังสือใหสหกรณฯ และสวนราชการที่สังกัดใหมทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันที่รับทราบคำสั่ง เพื่อใหผูบังคับบัญชาของสวนราชการที่ขาพเจา
สังกัดใหมดำเนินการหักเงินไดรายเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณ ฯ ตาม
รายการที่สหกรณฯ เรียกเก็บดังกลาว ใหแกสหกรณฯ เชนเดียวกันกับที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการที่ขาพเจาสังกัดเดิมดำเนินการไดเชนเดียวกัน
อนึ่ง ขาพเจาทราบดีแลววา การหักเงินตามความยินยอมดังกลาว ผูบังคับบัญชาของขาพเจาจะหักรายไดหรือเงินเดือนใหสหกรณเปน
ลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเขากองทุนที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ กฎหมายวา
ดวยกองทุ นสำรองเลี้ย งชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกัน สังคมซึ่งเปน ไปตามความในมาตรา ๔๒/๑
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๔๒ เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘
ขาพเจาไดตรวจสอบขอความและถอยคำในหนังสือยินยอมฉบับนี้ทั้งหมดแลว เห็นวาถูกตองตรงตามความประสงคของขาพเจาทุกประการ จึง
ไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
ลงชื่อ...............................................................ผูใหความยินยอม
(.............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(.............................................................)
ลงชื่อ...............................................................พยาน
(.............................................................)
ความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขอรับรองวาผูกูยังปฏิบัติราชการอยูจริงและไมอยูในระหวางสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง
ลงชื่อ............................................................
(...........................................................)
ตำแหนง.........................................................
คำรับรองของเจาหนาที่การเงิน
ขาพเจาขอรับรองวาอัตราเงินเดือนและรายการหักเงินดังรายการตอไปนี้เปนความจริง
รายการหักอื่นๆ (ยกเวนหักสหกรณ)
เงินเดือน
ภาษี
กบข./กสจ.
ฌกส.
ธ.อ.ส.
ธ.ออมสิน

ธ.กรุงไทย

ลงชื่อ.........................................................................เจาหนาที่การเงิน
(.........................................................................)

อื่น ๆ

คงเหลือกอน
หักสหกรณ

หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใด
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มตี อสหกรณ

เขียนที่ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด
วันที่...................เดือน...............................พ.ศ....................

โดยหนังสือฉบับนี้ขาพเจา.....................................................................................................................อายุ.....................................ป
เลขประจำตัวประชาชน............................................................ปจจุบันอยูบานเลขที่.............................หมูที่...............ถนน..............................................
ตำบล/แขวง..........................................................อำเภอ/เขต.......................................................................จังหวัด.............................................................
รับราชการสังกัด............................................................................................ตำแหนง..............................................................................................................
และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด สมาชิกเลขที่...........................ทำหนังสือยินยอมฉบับนี้ไวแกสหกรณฯ ดังนี้
ขอ 1.ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินของขาพเจา หักเงินเดือนหรือคาจาง หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับ
จากทางราชการที่ถึงกำหนดจายแกขาพเจานั้น เพื่อชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอสหกรณฯ (อาทิเชน คาหุน หนี้เงินกู หรือในฐานะผูค้ำประกันเงิน
ฝาก คาเบี้ยประกันชีวิต คาธรรมเนียมและอืน่ ๆ) ใหแกสหกรณฯ เปนลำดับแรกตามจำนวนเงินที่สหกรณฯ แจงไป จนกวาหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับ
สิ้นไป การแสดงเจตนายินยอมของขาพเจานี้มิอาจจะถอนคืนได เวนแตสหกรณฯ ใหความยินยอม
ขอ 2.ในกรณีที่ขาพเจายายหรือโอนไปสังกัดสวนราชการอืน่ หรือลาออกจากราชการ หรือตองออกจากราชการไมวาเพราะเหตุใด ๆ
ขาพเจาจะแจงเปนหนังสือใหสหกรณฯ และสวนราชการที่สังกัดใหมทราบภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันที่รับทราบคำสั่ง เพื่อใหผูบังคับบัญชาของสวน
ราชการที่ขาพเจาสังกัดใหมดำเนินการหักเงินไดรายเดือนหรือเงินไดอื่นใดที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีตอ
สหกรณ ตามรายการที่สหกรณฯ เรียกเก็บดังกลาว ใหแกสหกรณฯ เชนเดียวกันกับที่ผูบังคับบัญชาของสวนราชการที่ขาพเจาสังกัดเดิมดำเนินการได
เชนเดียวกัน
ขอ 3.ขาพเจาทราบดีแลววา การหักเงินตามความยินยอมดังกลาว ผูบังคับบัญชาของขาพเจาจะหักรายไดหรือเงินเดือนใหสหก
กรณเปนลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอ ากาและการหักเงินเขากองทุน ที่สมาชิกตองถูกหักตามกฎหมายวาดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
กฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยการประกันสังคมซึ่งเปนไปตามความในมาตรา
๔๒/๑ พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๕๒ เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓ มาตรา ๘
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือไวเปนสำคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ.........................................................ผูใหคำยินยอม
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)
ลงชื่อ.........................................................พยาน
(........................................................)

สำหรับผูค้ำประกัน

(เอกสารแนบคำขอกูส ินเชื่อกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด)
เอกสาร 1

หนังสือยินยอมเปดเผยขอมูลและตรวจสอบภาระหนี้กับธนาคารออมสิน
ทำที่..........................................................................
วันที่..........................................................................
เรียน

ผูจัดการธนาคารออมสินสาขา/สำนัก....................................................

ขาพเจา........................................................................ตำแหนง.................................................สังกัด....................................................
เลขบัตรจำตัวประชาชน..........................................................................อายุ........................โทรศัพท....................................................................
มีความประสงคขอกูสินเชื่อกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด ในการนี้ขาพเจายินยอมใหธนาคารออมสินตรวจสอบและ/หรือ
เปดเผยขอมูลของขาพเจา ทั้งที่เปนขอมูลสวนตัวและ/หรือขอมูลเกี่ยวกับสินเชื่อที่ขาพเจามีอยูกับธนาคารออมสินใหแกสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเชียงใหม จำกัด ซึ่งการตรวจสอบและหรือเปดเผยขอมูลดังกลาวจะตองเปนไปเพื่อการใหสินเชื่อเทานั้น โดยขาพเจาจะไมเพิกถอน
ความยินยอมที่ใหไวแตอยางใด
ลงชื่อ.................................................ผูใหความยินยอม
(.................................................)
หมายเหตุ ผูใหความยินยอมตองติดตอธนาคารออมสินดวยตนเอง โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนพรอมรับรองสำเนาบัตรถูกตอง

เรียน

ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด
ธนาคารออมสินสาขา/สำนัก........................................................................................................................ไดตรวจสอบขอมูลภาระหนี้
ของ..............................................................................................................ขอเรียนวา
( ) ไมมีภาระหนี้
( ) มีภาระหนี้ ขอมูล ณ วันที่..........................................รวมยอดหนี้คงเหลือ.....................................บาท
เงินงวดที่ตองผอนชำระรวมตอเดือน........................................บาท
-ประทับตราธนาคาร-

ลงชือ่ .................................................
(.................................................)
ผูจัดการธนาคารออมสินสำนัก/สาขา..................................................
............./................/................

หมายเหตุ ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางธนาคารออมสิน กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม จำกัด
(ยกเวนคาธรรมเนียม)

