หลักฐานประกอบการกู้สามัญโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ





คำขอกู้และสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์
หนังสือยินยอมการหักบัญชีเงินฝาก (กรณีหักบัญชีเงินฝากสหกรณ์)
เอกสารประกอบของ ผู้ขอกู้ และ คู่สมรส

❑
❑
❑
❑

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาทะเบียนสมรส กรณีหย่าร้างหรือคู่สมรสเสียชีวิตให้แนบใบสำคัญการหย่า หรือสำเนามรณบัตร
สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 สลิปเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนการยื่นขอกู้
 สมาชิกต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์เพื่อรับเงินกู้
 ทำบันทึกข้อตกลงถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 สำเนาบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ต้องการใช้บัตร ATM ทำรายการถอนเงินฝาก
หมายเหตุ กรณีไม่ประสงค์จะทำรายการถอนเงินฝากบัญชีสหกรณ์ผ่ านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ท่าน
สามารถถอนเงินฝากหน้าเคาน์เตอร์บริการของสหกรณ์เท่านั้น

ข้อควรปฏิบัติ





กรอกเอกสารด้วยตัวบรรจง สะอาด เรียบร้อย ถูกต้อง ชัดเจน
ลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน
มีพยานลงนามรับรองในช่องพยานให้ครบถ้วน
หากจำเป็นต้องแก้ไข ให้ขีดฆ่าด้วยปากกาและเขียนแก้ไขด้วยหมึกสี เดียวกันด้วยความสะอาดเรียบร้อย แล้วลงลายมือ
ชื่อแบบเต็มกำกับทุกครั้ง
เอกสารประกอบการยื่นขอกู้ (ห้ามเจาะรู ห้ามใช้กระดาษ reuse)
** เอกสารประกอบการกู้ใช้รายการละ 1 ฉบับ
** ทุกฉบับต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาด้วยปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น (ห้ามใช้ปากกาลบได้)
** ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด หากมีการขูด ลบ ขีด ฆ่า ที่ใดให้ลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกที
** เอกสารครบถ้วน จึงจะพิจารณาเงินกู้

**คำเตือน การปลอมแปลงลายมือชื่อถือเป็นความผิดทางอาญา**

เลขที่รับ................/.....................
วันที่.............................................

เลขที่สญ
ั ญา............./..................
วันที่.............................................

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
คำขอและสัญญากู้เงินสามัญโครงการพิเศษสำหรับสมาชิกเกษียณอายุ

เขียนที่............................................................................................
วันที่...............................................................................................
ข้อ 1.ข้าพเจ้า .................................................................................... เลขประจำตัวประชาชน....................................................
วัน เดือน ปีเกิด....................................................... เลขที่สมาชิก..............................อาชีพ  ข้าราชการบำนาญ  บำเหน็จรายเดือน
หน่วยงาน.........................................................................................ตำแหน่ง.............................................................................................
อัตราเงินบำนาญ / บำเหน็จรายเดือน เดือนละ..............................................บาท ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่..............................................
จำนวน....................................บาท (.....................................................................................) ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.................................
ถนน................................................ซอย............................................หมู่ที่.............................ตำบล.......................................................
อำเภอ/เขต.......................................จังหวัด........................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์ที่บ้าน......................................
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก................................................ .มีสถานภาพ  โสด  หย่า  หม้าย  สมรส
ข้อ 2.ข้าพเจ้าขอกู้เงินจากสหกรณ์ออมทรั พย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด ซึ่งต่อไปในคำขอและสัญญากู้เงิน โครงการพิเศษ
สำหรับสมาชิกเกษียณอายุ นี้เรียกว่า “สหกรณ์” จำนวน.................................บาท(......................................................................................)
เพื่อนำไปใช้ ......................................................................................................................................................................................................
ข้อ 3.ข้าพเจ้าตกลงชำระคืน
เฉพาะดอกเบี้ย แก่สหกรณ์ทุกเดือน
ต้นเงินและดอกเบี้ย โดยชำระหนึง่ เดือนต่องวด งวดละ............................บาท(.........................................................................)
รวม..........................................งวด (.......................................................................................)
เริ่มชำระงวดแรกตั้งแต่เดือน...........................................เป็นต้นไป หากข้าพเจ้าผิดนัดชำระเดือนใดเดือนหนึ่ง ข้าพเจ้าจะต้องชำระหนี้
ตามจำนวนทีค่ ้างชำระให้แก่สหกรณ์ทั้งจำนวนทันที และยินยอมให้สหกรณ์ถอนเงินค่าหุ้น เงินฝาก เงินปันผล หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
มีอยูห่ รือมีสิทธิได้รับจากสหกรณ์นำมาชำระหนี้ตามสัญญากู้เงินนี้จนครบถ้วน
ข้อ 4.ข้าพเจ้ายินยอมชำระดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศกำหนดเป็นคราว ๆ ไป โดยจ่ายดอกเบี้ยจากต้นเงินค้างชำระเป็น
รายวันนับจากวันที่ได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ ตามข้อ 2. เป็นต้นไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวเมื่ อใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบี้ยตามอัตราที่เปลี่ยนแปลงนั้นได้
ข้อ 5.ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักชำระหนี้เงินกู้ ภาระค้ำประกัน ดอกเบี้ยค้าง และอื่น ๆ ที่ ข้าพเจ้าต้องชำระต่อสหกรณ์
(หากมี) และให้สหกรณ์ จ่ายเงินกู้ ที่เหลือ โดย โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สหกรณ์ ของข้าพเจ้า ทั้งนี้ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้
จำนวนดังกล่าวไปแล้วครบถ้วนตามเอกสารการรับเงิน และให้ถือว่าเอกสารหลักฐานการรับ ใบเสร็จรับเงิน หรือโอนเงินเป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 6.ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หรือผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินได้รายเดือน เงินหุ้น เงินฝาก เงินบำเหน็จ
บำนาญ หรือเงินได้อื่นใดที่ ทางราชการหรือ สหกรณ์ พึ งจ่ายให้ ข้าพเจ้าเพื่ อชำระหนี้ดังกล่าวคืนแก่สหกรณ์ โดยข้ าพเจ้าจะไม่ ยกเลิ ก
ข้อตกลงนี้จนกว่าจะชำระหนี้ครบถ้วน
ข้อ 7.ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินและให้ถือว่าข้อบังคับและระเบียบดังกล่าว
รวมทั้งข้อบังคับและระเบียบทีจ่ ะกำหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ หากข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อบังคับหรือ
ระเบียบให้ถือว่าข้าพเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทันที
ข้อ 8.ข้าพเจ้าขอนำทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์ปัจจุบันและที่จะมีขึ้นในภายหน้าเป็นประกันเงินกู้ครั้งนี้ ในกรณีที่เงินกู้มีอันถึง
กำหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์นำทุนเรือนหุ้นมาชำระหนี้ได้
ข้อ 9.กรณีที่ข้าพเจ้าผิดสัญญาเงินกู้นี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ทันที
ข้าพเจ้าและคู่สมรส (ถ้ามี) ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีแ้ ล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.................................................................ผู้กู้
(...................................................................)

ลงชื่อ.................................................................คู่สมรส
(...................................................................)

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

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

ลงชื่อ................................................ เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจ
(...................................................)

ลงชื่อ...............................................................เจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงิน
(...................................................................)

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด
เพื่อชำระหนี้หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์
ทำที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด
วันที่..........................................................................
โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า..........................................................................เลขประจำตัวประชาชน...............................................
ที่อยู่เลขที่...................ถนน.............................................ซอย..........................................หมู่ที่..................ตำบล...............................................
อำเภอ..................................................................จังหวัด...................................................................
รับราชการหรือทำงานในตำแหน่ง.........................................................................หน่วยงาน............................................................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเชียงใหม่ จำกัด สมาชิกเลขที่............................ทำหนังสือยินยอมฉบับนีไ้ ว้แก่สหกรณ์ ฯ ดังนี้
1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ ผู้บั งคับบัญ ชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของข้าพเจ้า หักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้า
พึงได้รับจากทางราชการ ที่ถึงกำหนดจ่ายแก่ข้าพเจ้านั้น เพื่อชำระหนี้ หรือภาระผูกพันอื่นที่มีต่อสหกรณ์ฯ (อาทิเช่น ค่าหุ้น หนี้เงินกู้ หนี้ใน
ฐานะผู้ค้ำประกัน เงินฝาก ค่าเบี้ยประกันชีวิต ค่าธรรมเนียมและอื่นๆ) ให้แก่สหกรณ์ ฯเป็นลำดั บแรกตามจำนวนที่สหกรณ์ ฯ แจ้งไป
จนกว่าหนี้หรือภาระผูกพันนั้นจะระงับสิ้นไป การแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้านี้มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ฯให้ความยินยอม
2. ในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหรือโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือลาออกจากราชการ หรือต้องออกจากราชการไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ฯ และส่วนราชการที่สังกัดใหม่ทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่ง เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา
ของส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ดำเนินการหักเงินได้รายเดือนหรือเงินได้อื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อชำระหนี้หรือ
ภาระผูกพันอื่นที่ มีต่อสหกรณ์ ฯ ตามรายการที่สหกรณ์ฯ เรียกเก็บดังกล่าว ให้แก่สหกรณ์ ฯ เช่นเดียวกันกับที่ผู้บังคับบัญชาของส่ วน
ราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดเดิมดำเนินการได้เช่นเดียวกัน
3. ข้าพเจ้าทราบดีแล้วว่า การหักเงินตามความยินยอมดังกล่าว ผู้บัง คับบัญชาของข้าพเจ้าจะหักรายได้หรื อเงินเดือนให้
สหกรณ์เป็นลำดับแรก ถัดจากหนี้ภาษีอากรและการหักเงินเข้ากองทุนที่สมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมซึ่ง
เป็นไปตามความในมาตรา 42/1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
มาตรา 8
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทำขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคำในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรง
ตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้คำยินยอม
(...................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(...................................................................)
ลงชื่อ....................................................................พยาน
(...................................................................)

คำรับรองของเจ้าหน้าที่การเงิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเงินเดือนและรายการหักเงินดังรายการต่ อไปนี้เป็นความจริง และยินดีให้ความร่วมมือหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินได้อื่นๆ
ของผู้กู้ส่งชำระหนี้ให้สหกรณ์ฯเป็นลำดับแรกตามกฎหมายจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น
เงินเดือน

ภาษี

รายการหักอื่นๆ (ยกเว้นหักสหกรณ์)
กบข./กสจ./ปกส. ฌกส.
ธ.อ.ส.
ธ.ออมสิน

ธ.กรุงไทย

ลงชื่อ.........................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน
(.........................................................................)

อื่น ๆ

คงเหลือก่อน
หักสหกรณ์

