คําขอกูโ้ ครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ความมันคงให้
่
ชีวิต
วันที.่ ............................................................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด
ข้าพเจ้า................................................................................ เลขทะเบียน ...............................อายุ........................ ปี
เป็น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนง.ราชการ  พกส.  ขรก.บํานาญ
ตําแหน่ง...........................................................สังกัด..................................................................... เงินเดือน.....................บาท
ทีอ่ ยู่เลขที่ ................. หมู่ท.ี่ ............ ตําบล/แขวง.......................... อําเภอ/เขต......................... จังหวัด....................................
รหัสไปรษณีย.์ ............................เบอร์โทรศัพท์.......................................... ข้าพเจ้า  ไม่มคี ู่สมรส  มีคู่สมรส
เริ่มบรรจุรบั ราชการ พ.ศ...................รวมอายุราชการ...............ปี
1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ความมันคงในชี
่
วติ
จํานวน.........................................บาท(..............................................................................................................)
2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์.......................หุน้ เป็นเงิน..............................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนในอัตราเดือนละ.........................บาท
3. ข้าพเจ้ามีเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษเลขที.่ .................จํานวน................บาท(..........................................................)
4. ข้าพเจ้ามีหนี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู ้กู ้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสือกู.้ ................. ที่................./.................... วันที.่ ........................................
ต้นเงินคงเหลือ..........................................
(2) หนังสือกู.้ ................. ที่................./.................... วันที.่ ........................................
ต้นเงินคงเหลือ..........................................
5. ข้าพเจ้าขอเสนออหลักคํา้ ประกันดังนี้
5.1. โฉนดทีด่ ิน หรือ นส.3 ก และสิง่ ปลูกสร้างที่จาํ นํามาจํานองด้วย จํานวน.................................................แปลง
5.1.1 โฉนดทีด่ ิน หรือ นส.3 ก เลขที.่ ....................................ระวาง.....................................................................
เลขทีด่ ิน......................หน้าสํารวจ.............................เล่ม..................หน้า......................ตําบล...................................................
อําเภอ/เขต..............................จังหวัด...................................จํานวนเนื้อที.่ ....................ไร่..................งาน....................ตารางวา
ราคา (ซื้อขาย) ประมาณ.........................................บาท ราคาประเมิน (สํานักงานทีด่ ิน).......................................................บาท
และสิง่ ปลูกสร้างทีอ่ ยู่ บนทีด่ ินแปลงนี้ ทีจ่ าํ นํามาจํานองด้วย คือ..................................................................................................

-2ขนาดและลักษณะ.............................................ได้ปลูกสร้างมาแล ้ว....................ปี ราคาปัจจุบนั .........................................บาท
ซึง่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ............................................................ อายุ...............ปี ชือ่ บิดา...............................................................
ชือ่ มารดา................................................................ทีอ่ ยู่ของจํานองกรรมสิทธิ์บ ้านเลขที.่ ...........หมู่ที่..............ตําบล...................
อําเภอ.......................จังหวัด...............................ซึง่ เกี่ยวข้องเป็น......................ของผู ้กู ้
5.1.2 โฉนดทีด่ ิน หรือ นส.3 ก เลขที.่ ....................................ระวาง.....................................................................
เลขทีด่ ิน.................หน้าสํารวจ.....................เล่ม.................หน้า................................ตําบล.......................................................
อําเภอ/เขต...................... จังหวัด.................... จํานวนเนื้อที.่ ............... ไร่............... งาน.......................ตารางวา
ราคา (ซื้อขาย) ประมาณ...........................................บาท ราคาประเมิน(สํานักงานทีด่ ิน).......................................................บาท
และสิง่ ปลูกสร้างทีอ่ ยู่ บนทีด่ ินแปลงนี้ ทีจ่ าํ นํามาจํานองด้วย คือ..................................................................................................
ขนาดและลักษณะ............................................................ได้ปลูก สร้างมาแล ้ว................ปี ราคาปัจจุบนั ..............................บาท
ซึง่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ.........................................................อายุ............ปี ชือ่ บิดา.......................................................................
ชือ่ มารดา.....................................................ทีอ่ ยู่ของจํานองกรรมสิทธิ์บ ้านเลขที.่ ................หมู่ที่..............ตําบล.........................
อําเภอ........................จังหวัด................................ซึง่ เกี่ยวข้องเป็น.........................ของผู ้กู ้
5.2 อาคารห้องชุด
5.2.1 อาคารห้องชุดเลขที.่ ...............................................ชัน้ ที่.....................เนื้อที.่ ..................................ตรม.
ชือ่ อาคารชุด...........................................................ห้องชุดแบบ.....................................................ตําบล...................................
อําเภอ..........................จังหวัด..............................ผูถ้ อื กรรมสิทธิ์.............................................................................................
ผู ้ถือกรรมสิทธิ์มคี วามสัมพันธ์กบั ผูก้ ูเ้ ป็น...................................................................................................................................
6. ข้าพเจ้าจะส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามทีส่ หกรณ์กาํ หนดให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือน
ทุกเดือนๆละ.............................บาท จํานวน........................งวด
7. ข้าพเจ้าประสงค์ขอรับเงินกู ้
 ณ ทีส่ าํ นักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด
 โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขา.....................................เลขที.่ .................................................................
(แนบสําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย)
ลงชือ่ .................................................................ผู ้กู ้
(..................................................................)

-3บันทึกการรับทราบของผูบ้ งั คับบัญชา
วันที่...................................................................................
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบว่า นาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................................................
ตําแหน่ง..................................................................ได้ยนื่ คําขอกูเ้ งินโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ความมันคงในชี
่
วติ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จํากัด เป็ นจํานวนเงิน...............................................บาท (......................................................................................................)
ลายมือชื่อ.....................................................ตําแหน่ง.........................................................
(.....................................................)

ความเห็นเจ้าหน้าที่
ได้วเิ คราะห์คาํ ขอกูถ้ ูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และ
เงือ่ นไขต่างๆ
1.ผูข้ อกูเ้ คย/ไม่เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้
หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
2.ข้อชี้แจงอืน่ ๆ
ลงชือ่ ..................................................เจ้าหน้าที่
(...................................................)
เห็นควร อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
ลงชือ่ ..................................................ผูจ้ ดั การ
(...................................................)

ความเห็นของผูม้ อี าํ นาจพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้กูจ้ าํ นวน..................................................บาท
ไม่อนุมตั เิ พราะ............................................................
...................................................................................
...................................................................................
ลงชือ่ ..............................................ประธานเงินกู ้
(................................................)
ลงชือ่ ................................................เหรัญญิก
(................................................)
ลงชือ่ .................................................กรรมการผู ้มีอาํ นาจลงนาม
(...................................................)

หนังสือกูท้ .ี่ ................../......................
วันที.่ ..................................................
บัญชีเงินกูท้ .ี่ .......................................

หนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ความมัน่ คงในชีวิต
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด

เขียนที.่ ...................................................................
วันที.่ .......................................................................

ข้าพเจ้า………………………………..………………………………เลขประจําตัวประชาชน...........................................................
ตามสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีแ่ นบท้ายหนังสือนี้ อายุ.......................ปี เลขทะเบียน..………..……….………รับราชการหรือ
ทํางานประจําในตําแหน่ง.........................................................................สังกัด..........................................................................
อยู่บ ้านเลขที.่ ........................หมู่ท.ี่ ............ตําบล...............................อําเภอ............................จังหวัด........................................
รหัสไปรษณีย.์ .......................โทร...........................................ทําหนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ความมันคงในชี
่
วติ
ให้ไวต้ ่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด เพือ่ เป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
1.ข้าพเจ้าทําหนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พือ่ ความมันคงในชี
่
วติ จากสหกรณ์เป็นจํานวน....................………บาท
(………………..……………………...………………………) และข้าพเจ้าได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนัน้ ในวันทีท่ าํ หนังสือกูน้ ้ โี ดยถูกต้องแล ้ว
2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกูเ้ ป็นงวดรายเดือนรวมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ.............ต่อปี เท่าๆกัน
ทุกงวด ๆ ละ………………..………..........บาท รวม(ตัวอักษร)....................................................................งวด เว ้นแต่งวดสุดท้าย
ทัง้ นี้ตงั้ แต่งวดประจําเดือน……………..……....…………………...เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชําระหนี้ (รวมทัง้ ต้นและดอกเบี้ย )แต่ละงวด ถึงกําหนดส่งภายในสิ้นเดือนทีร่ ะบุไว ้สําหรับ
งวดนัน้
ในกรณีทมี่ เี หตุจาํ เป็นทีส่ หกรณ์จะต้องเพิม่ อัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ล ้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เพิม่ อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่
กําหนดไว ้ในวรรคก่อนได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเมือ่ ใดก็ได้ ทัง้ สหกรณ์ไม่จาํ เป็นต้องแจ้งให้ข ้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนําเงินกูไ้ ปใช้เฉพาะเพือ่ การดังต่อไปนี้ คือ..................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

4. ข้าพเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู จ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเมือ่ ได้รบั มอบหมายจาก
สหกรณ์โปรดหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซงึ่ ข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นนั้ จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า เพือ่ ส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย
5. ตราบใดข้าพเจ้ายังชําระเงินไม่ครบ ข้าพเจ้าจะนําหลักทรัพย์ทนี่ าํ มาจดจํานองเป็นประกันนี้ไม่ให้เช่าหรือโอน ซึง่ ใช้
เงินกูน้ นั้ ไม่ว่าบางส่วนหรือทัง้ หมดแก่ผูอ้ นื่ ไม่ได้ เงินแต่กรณีทจี่ าํ เป็นซึง่ ได้รบั อนุญาตเป็นหนังสือจากคณะกรรมการดําเนินก่อน
6. ตราบใดทีข่ า้ พเจ้ายังส่งคืนเงินกูค้ รัง้ นี้ยงั ไม่ครบถ ้วน ข้าพเจ้ายินยอมและพร้อมทีจ่ ะอํานวยความสะดวกให้กรรมการ
หรือบุคคลอืน่ ยังได้รบั มอบหมายจากสหกรณ์เข้าตรวจสอบการใช้เงินกูค้ รัง้ นี้รวมทัง้ ยินดีให้รายละเอียดต่างๆตามทีผ่ ู ้ตรวจ
ร้องขอ
ลงชือ่ ..............................................................ผู ้กู ้
(...............................................................)

-27. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ฯ เงินกูน้ ้ เี ป็นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง
พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาทีใ่ ห้ไว ้
8. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ และถ ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจํา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯ ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็น หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้ซงึ่ ข้าพเจ้ามีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถา้ ข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้สนิ ให้เสร็จตามทีก่ ล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ู ้จ่ายเงินสะสมสําหรับ
ข้าราชการ บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอืน่ ใดทีท่ างราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข ้าพเจ้าหักเงินดังกล่าวเพือ่ ชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้น
เสียก่อนได้ คํายินยอมนี้ถอื ว่า ผูก้ ูไ้ ด้ให้คาํ ยินยอมเป็นการถาวรตลอดไปจะไม่มกี ารยกเลิกหรือแก้ไขเปลีย่ นแปลงแต่อย่างใด
จนกว่าจะหมดพันธะสัญญาเงินกูต้ ่อสหกรณ์น้ ี
9. ถา้ ข้าพเจ้าปฏิบตั ผิ ดิ จากหนังสือกูเ้ งินทีใ่ ห้ไว ้นี้อนั เป็นเหตุให้สหกรณ์ดาํ เนินคดีกบั ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
ดําเนินคดีกบั ข้าพเจ้า ณ ศาลจังหวัดระยอง โดยข้าพเจ้ายินยอมให้นําเงินค่าหุน้ ทัง้ หมดของข้าพเจ้ามีอยู่มาชําระหนี้ทงั้ หมดทีม่ อี ยู่
กับสหกรณ์ และข้าพเจ้ายอมรับชดใช้ค่าเสียหายทัง้ สิ้นทีผ่ ู ้ให้กูพ้ งึ่ ได้รบั อันเนื่องมาจากความผิดของ่าข้าพเจ้ารวมค่าใช้จ่ายในการ
เตือน เรียกร้อง ทวงถามดําเนินคดี และบังคับชําระหนี้ดว้ ย
ข้าพเจ้ารับทราบและยอมรับสภาพทีด่ ินสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ ิน สาธารณู ปโภคในสภาพทีเ่ ป็นอยู่ ขณะทีท่ าํ หนังสือกู ้
โครงการสวัสดิการฯ เกิดความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสภาพทีด่ ินและสภาพสิง่ ปลูก สร้าง อาคาร ห้องชุด (ถ ้ามี) ซึง่ เป็นหลักทรัพย์
จํานองเป็นประกัน ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้ครบถ ้วนตามหนังสือเงินกูท้ ที่ าํ ให้กับสหกรณ์
ถา้ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด จํานองหลุด หรือบังคับจํานอง และราคาทรัพย์สนิ นัน้ มีประมาณตํากว่
่ า
จํานวนเงินทีค่ า้ งชําระหนี้อยู่กด็ ี หรือเอาทรัพย์สนิ ซึง่ จํานองออกขายทอดตลาดใช้หนี้ได้เงินจํานวนสุทธินอ้ ยกว่าจํานวนเงินทีค่ า้ ง
ชําระกันอยู่นนั้ ก็ดี เงินยังขาดจํานวนอยู่เท่าใดผูก้ ูข้ อรับผิดในจํานวนเงินทีข่ าดนัน้ จนเต็มจํานวนทีค่ า้ งชําระอยู่
ข้าพเจ้าหนังสือกูน้ ้ ีทาํ ไว ้ ณ วันทีซ่ งึ่ ระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือ่ ไว ้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน

ลงชือ่ ..…………..…………….………………….ผู ้กู ้
(…………………………..…………………)
ลงชือ่ ………………………………….…………….พยาน
(…….……………..……………………..….)
ลงชือ่ ……………………………..…….………….พยาน
(…….……………..…….……………………)

แบบรายงานการสํารวจหลักทรัพย์ เพือ่ เป็ นหลักประกันโครงการสวัสดิการเงินกู้เพือ่ ความมั่นคงในชีวติ
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขระยอง จํากัด
เรี ยน ประธานคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขระยอง จํากัด
ตามที.่ ............................................................... ตําแหน่ง ...................................................... สถานที่
ปฏิบตั ิงาน……...................................................................สมาชิกเลขที.่ .....................ได้ยื่นคําขอกูเ้ งิน
โครงการสวัสดิการเงินกูเ้ พื่อความมัน่ คงในชีวติ จํานวน……………......บาท(...................................................)
นั้น คณะกรรมการสํารวจและประเมินราคาหลักทรัพย์ของสหกรณ์ฯ
ประจําหน่วย........................................ได้ดาํ เนินการสํารวจและประเมินแล้ว ดังรายการ
1) เลขทะเบียนกรรมสิทธิ์ ( ) ที่ดิน ( ) อื่น ๆ......................................................................................
( ) โฉนด ( ) ตราจอง ( ) นส.3 ก เลขที่............................. ระวาง………………………………………
เลขที่ดิน..............................หน้าสํารวจ............................ สารบัญเล่มที.่ ...............หน้าที่...............
ตําบล...............................................อําเภอ........................................จังหวัด……..……………….
เนื้อที่......................................................................รวมทั้งหมด...................................................
2) ผู้ถือกรรมสิทธิ์ ชื่อ................................................................................................อายุ...............ปี
เชื้อชาติ................... สัญชาติ................... ชื่อบิดา/มารดา..................................................................
บ้านเลขที่................................ตรอก/ซอย....................................... ถนน............................ ……...
ตําบล...................................อําเภอ........................................... จังหวัด .....................................
3) บุริมสิทธิ หรือภาระติดพัน [ ] ไม่มี [ ] เช่า [ ] อื่น ๆ..................................................................
ผู้ถือกรรมสิทธิ์สิ่งปลูกสร้ างเป็ นของ [ ] ผูก้ ู ้ [ ] บุคคลอื่นเกีย่ วข้องกับผูก้ เู ้ ป็ น..................................
4) ที่ต้ งั หลักประกัน อยู่ที่ซอย............................................... ถนน.....................................................
[ ] ห่างจาก [ ] ตรงข้ าง [ ] เยื ้อง...................................................................................................
ประมาณ....................เมตร/กิโลเมตรลักษณะ สภาพถนน/ซอย ที่ผ่านที่ดินกว้าง ....................... เมตร
[ ] คอนกรีต [ ] แอสฟั ลต์ [ ] ลูกรัง [ ] อื่น ๆ.................................................................
[ ] มีท่อระบายนํ ้า [ ] ทางระบายนํ ้า [ ] ไม่มีท่อ/ทางระบายนํ้า [ ] อื่น ๆ........................................
ลักษณะที่ดินเป็ นรู ป..............................................ขนาดของที่ดินกว้าง................เมตร ยาว............. เมตร
ด้านหน้ามีส่วนที่ติดถนน/ซอย กว้าง......................................เมตร
ตรวจสอบหลักเขตที่ดนิ แล้ว [ ] ถูกต้ อง [ ] ไม่ถูกต้ อง

-25) สภาพของที่ดนิ การใช้ ประโยชน์ และสาธารณูปโภค
[ ] ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง [ ] ที่ดินว่างเปล่า [ ] ถมแล้ว [ ] ถมบางส่ วน
[ ] ไม่ถม
[ ] ที่นา
[ ] ที่สวน [ ] บ่อ
[ ] อื่น ๆ..................................................................................................................................
[ ] ไฟฟ้ า
[ ] นํ้าประปา
[ ] นํ้าบาดาล [ ] โทรศัพท์
6) ผังเมืองกําหนดการใช้ ที่ดนิ อยู่ ในเขตพืน้ ที่สี...................................... เป็ นเขต ............................. …
สิทธิการเข้ า-ออก [ ] สาธารณประโยชน์ [ ] ที่จดั สรร [ ] ส่ วนบุคคล [ ] ภาระจํายอม
7) ความเห็นชอบของคณะกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์
ค่านิยมของชุ มชน
[ ] แหล่งที่อยูอ่ าศัย [ ] แหล่งธุรกิจการค้า [ ] แหล่งอุตสาหกรรม [ ] แหล่งเกษตรกรรม
ทําเลเหมาะแก่ การใช้ ประโยชน์
[ ] ที่อยู่อาศัย
[ ] พาณิชยกรรม
[ ] อุตสาหกรรม
[ ] เกษตรกรรม
แนวโน้ มความเจริญ
[ ] สู ง
[ ] ปานกลาง
[ ] น้อย
[ ] อื่น ๆ...........................................
สภาพคล่องการเปลีย่ นมือ
[ ] มาก
[ ] ปานกลาง
[ ] น้อย
[ ] อื่น ๆ....................................
8) สรุปการประเมินราคา
[ ] ที่ดิน [ ] สิ่ งปลูกสร้าง [ ] ที่ดินพร้อมตึกแถว [ ] ที่ดินพร้อมทาว์เฮาส์
การประกันอัคคีภยั
[ ] สมควร
[ ] ไม่สมควร
รายการ
ราคากรมที่ดิน
ราคาสิ่ งปลูกสร้าง(ถ้ามี)
รวมราคา
ราคาสหกรณ์
รวมราคา

เนือ้ ที่ (ไร่ )

ไร่ ละ

เป็ นเงิน

9) สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์ค้าํ ประกันเงินกูโ้ ครงการสวัสดิการเงินกู ้
เพื่อความมัน่ คงในชีวิต
[] สมควรอนุมตั ิเงินกูใ้ นวงเงิน...........................บาท (............................................................)
[] ไม่สมควร..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................

-310) ลงลายมือชื่อคณะกรรมการประเมินราคาหลักทรัพย์
1............................................................................. ประธานกรรมการ
2............................................................................ กรรมการ
3............................................................................ กรรมการและเลขานุการ
วันที่ทําการสํารวจและประเมินราคา .................................................................
หลักฐานแนบมาพร้ อมรายงาน
(1)..................................................................................................................................
(2)..................................................................................................................................

(1.) แผนทีส่ ั งเขปแสดงทีต่ ้งั

-4-

(2.) มีรูปถ่ าย

2.1 ที่ดิน
2.2 ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

ลงชื่อ................................... ผู้กู้
(.....................................)
ลงชื่อ................................... กรรมการผู้ตรวจสอบ
(....................................)

หนังสือให้ความยินยอมของสามี/ภรรยา ของผูก้ เู ้ งิน
เขียนที…่ ………………………..............…………………………………
วันที…่ …................................................................................
1.ข้าพเจ้า ……………………..……………………..…………เลขประจําตัวประชาชน................................................................
ซึง่ เป็นสามี / ภรรยา ของนาย /นาง…………...................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด
เลขทะเบียน...…………….…. อยู่บา้ นเลขที่ …….…….…....… หมู่ท…ี่ ....…… ตรอก/ซอย……………………………………….………………
ถนน ………….…….…… ตําบล/แขวง………………………………..……….……. อําเภอ/เขต…….………..…………….……………..……..……
จังหวัด………….……………...……… รหัสไปรษณีย ์ ………..……….………. โทรศัพท์ ………..…………………………………..……………….
2.ยินยอมให้ นาย / นาง ………………………………….………. สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้า ทํานิตกิ รรมใด ๆ อันมีผลผูกพัน
สินสมรสของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด ทัง้ ทีไ่ ด้กระทําไปแล ้วและหรือทีจ่ ะกระทําขึ้นต่อไปในภาย
หน้าตลอดไปจนกว่า นาย / นาง ……………………………..……………. สามี / ภรรยาของข้าพเจ้า ได้พ ้นจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด
3.ในกรณี นาย / นาง ………………………………………………… สามี / ภรรยาของข้าพเจ้าเสียชีวติ และปรากฏว่ายังมีหนี้สนิ
ค้างชําระอยู่กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้หนี้สนิ ทีค่ า้ งชําระทัง้ สิ้นให้แก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด และยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์และหรือเจ้าหน้าทีผ่ ู ้จ่ายเงินได้ของสามี / ภรรยาข้าพเจ้าใน
หน่วยงานนัน้ ดําเนินการหักเงินรายได้ เงินสะสม เงินบําเหน็จ เงินบําเหน็จตกทอด เงินกองทุน กบข.เงินกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพ หรือเงินอืน่ ใดทีท่ างราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้า เพือ่ ส่งชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จํากัด ได้ก่อนจนครบถว้ นโดยข้าพเจ้าจะไม่คดั ค้านใด ๆ ทัง้ สิ้น
เพือ่ เป็นหลักฐานแห่งความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล ้ว จึงได้ลงลายมือชือ่ ไว ้
เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุขา้ งต้น และเก็บไว ้ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จํากัด
ลงชือ่ …………………..……………………………. สามี / ภรรยา ผู ้ให้คํายินยอม
(………………………………………….………)
ลงชือ่ ……………………………..…………………. พยานและผู ้รับรอง
(……………………………………….…….……)
ลงชือ่ ……………………..…………………………. พยานและผู ้รับรอง
(…………......…………..………………………)
หมายเหตุ 1) แนบสําเนาบัตรประจําตัว ……………………………… ของผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลงชือ่ รับรองสําเนา
ในหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเองมาด้วยหนึ่งฉบับ

