ประกาศ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขระยอง จากัด
เรื่อง การจัดสวัสดิการรถจักรยานยนต์ สาหรับสมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขระยอง จากัด
--------------------------------ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ได้ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 29
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมได้มีมติให้จัดทาโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
แก่สมาชิก ประจาปี 2560 เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อและผ่อนชาระด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ากว่าท้องตลาด
โดยให้มีเงื่อนไขดังนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญ ,ลูกจ้างประจารับเงินบาเหน็จรายเดือน ,พนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวงฯ สามารถเข้าโครงการได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
3. ได้รับการรับรองจากกรรมการหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชา
4. มีเงินเดือนสุทธิหลังหักภาระในการชาระหนี้อื่นๆ แล้ว และให้พอหักภายใน 85 % ของเงินเดือน
5. การค้าประกันให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการต่าง ๆ
6. สมาชิก 1 คน สามารถเข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 สัญญา แต่ทุกสัญญารวมกันแล้ว
ไม่เกินวงเงิน 150,000.00 บาท
7. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี โดยกาหนดให้ส่งคืนเงินกู้ เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย
เท่ากันทุกงวด ยกเว้นงวดสุดท้าย เป็นจานวน 36 งวด
8. ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือสิทธิ พึงได้ที่เป็นเงินเพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์
9. ผู้ค้าประกันจะต้องยินยอมให้หักเงินเดือนหรือสิทธิพึงได้ที่เป็นเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์
เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
10. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการต่าง ๆ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
11. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2560 – สิงหาคม 2560
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559
อุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา
( นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด

ใบแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
-----------------------1. ชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ.........................................…………....... อายุ....…....ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่ ………….……
ตาแหน่ง……………………………………………………….. …………. เงินเดือน ………….………….. บาท
เงินเดือนคงเหลือสุทธิ………………. บาท สถานที่ทางาน.….…..............................………โทร..……….…………
บ้านเลขที่............…………...... หมู่…………….......ถนน…................................ ตาบล.............................……….
อาเภอ...................................... จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย ์ ....…................... โทร……..…………....................
2. มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ยีห่ อ้ .....................................รุ่น...........................................
ราคา.........................................บาท บริษทั /ห้างร้าน.....................................................................................................
เลขที.่ ...............................หมู.่ ....................ถนน..................................................ตาบล..................................................
อาเภอ......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ .........................โทร. ....................................
3. ข้าพเจ้าได้ส่งเงินค่าดาเนินการเป็ นจานวนเงิน 50.00 บาท มาพร้อมใบแสดงความจานงนี้
(ลงชื่อ) …………………………………… ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(………………………….…………)
กรรมการหน่วยงานได้ตรวจสอบแล้วเงินเหลือสุทธิ เดือนละ ……..............………..บาท
(ลงชื่อ) ………….……...........……………. กรรมการประจาหน่วย
(……………......…………..………)
เอกสารประกอบการส่งใบแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการ
1.สลิฟเงินเดือนของสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1
ชุด
2.ใบเสนอราคารถจักรยานยนต์
1
ชุด
3. สาเนาบัตรประจาตัวของสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองสาเนา
1
ชุด
4. สาเนาบัตรประจาตัวคู่สมรสของสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ พร้อมรับรองสาเนา
1
ชุด
5. สาเนาบัตรประจาตัวของผูค้ า้ ประกัน พร้อมรับรองสาเนา
1
ชุด
6. สาเนาบัตรประจาตัวคู่สมรสของผูค้ า้ ประกัน พร้อมรับรองสาเนา
1
ชุด
หมายเหตุ
1. การชาระเงิน หักจากเงินเดือน เป็ นเวลา 36 งวด
2. สมาชิกสามารถรับรถได้ทนั ที เมือ่ จัดทาเอกสารเรียบร้อย
3. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2560 – สิงหาคม 2560

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

หนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
วันที.่ ...........................................................(เว้น)
เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ข้าพเจ้า………………………….…………………………………… อายุ ………….... ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่…………….………
สถานภาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง รับราชการหรือทางานประจาตาแหน่ง….…………………..………
สังกัด……..…………………………ได้รบั เงินได้รายเดือน ………………. บาท ขอทาหนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
ดังต่อไปนี้
1. ข้าพเจ้าขอทาหนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ จานวน ………………………... บาท
(………………..……………………………………) และได้รบั เงินครบถ้วนแล้วตามสัญญานี้
2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะขอส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ....................................ต่อปี
ทุกงวด ๆ ละ…..….………… บาท รวม 36 งวด ทัง้ นี้ตงั้ แต่งวดประจาเดือน……………….…………..…. เป็ นต้นไป
3. ข้าพเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์ รวม ..……….……….. หุน้ เป็ นเงิน ……………………….. บาท
4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินได้
รายเดือนของข้าพเจ้าตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 2 เพือ่ ส่งต่อสหกรณ์
5. ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจา ข้าพเจ้าจะแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และ
จัดการชาระหนี้ซง่ึ มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินเดือน เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใด
ทีท่ างราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยส่งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
6. ข้าพเจ้าขอเสนอผูค้ า้ ประกันดังต่อไปนี้ คือ
โปรดใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความ
หลักประกัน
ใช้ทนุ เรือนหุน้ คา้ ประกันจานวนเงิน..............................................................................บาท
ใช้สมุดคู่ฝากเงินออมทรัพย์พเิ ศษเลขที่..............................เป็ นจานวนเงิน...............................................................................บาท

2
ใช้บคุ คลค้าประกัน

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

สมาชิกเลข
ทะเบียนที่

รับราชการหรือ
ทางานประจาใน
ตาแหน่งและสังกัด

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจ่ ะเข้าคา้ ประกัน
ตามหนังสือกูข้ า้ งต้นนี้จงึ ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็ นหลักฐาน

1.
2.
3.
ลงชื่อ............................................................ผูก้ ู ้
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผูบ้ งั คับบัญชา
(...........................................................)

หนังสือให้ความยินยอมของสามี/ภรรยา ของผูก้ เู ้ งิน
เขียนที่……………………………………………
วันที่ ….………………………………... ………..…..(เว้น)
1.ข้าพเจ้า …………………………………ซึง่ เป็ นสามี / ภรรยา ของนาย / นาง………..……………………..
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด เลขทะเบียนที่ ………….…. อยู่บา้ นเลขที่ …….…...… หมู่ท่…
ี ……
ตรอก/ซอย……………………..…… ถนน …………………..….…… ตาบล/แขวง……………………...………….
อาเภอ/เขต…….………..……จังหวัด…………..……… รหัสไปรษณีย ์ ………………. โทรศัพท์ ………..………….
2.ยินยอมให้ นาย / นาง ……………………………………. สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้า ทานิติกรรมใด ๆ อันมี
ผลผูกพันสินสมรสของข้าพเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ทัง้ ทีไ่ ด้กระทาไปแล้วและหรือทีจ่ ะกระทาขึ้นต่อไปใน
ภายหน้าตลอดไปจนกว่า นาย / นาง ………………………………………. สามี / ภรรยาของข้าพเจ้า ได้พน้ จากการเป็ น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
3.ในกรณี นาย / นาง ………………………………………… สามี / ภรรยาของข้าพเจ้าเสียชีวติ และปรากฏว่า
ยังมีหนี้สนิ ค้างชาระอยู่กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้หนี้สนิ ทีค่ า้ งชาระทัง้ สิ้นให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด และยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์และหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้ของสามี / ภรรยาข้าพเจ้าใน
หน่วยงานนัน้ ดาเนินการหักเงินรายได้ เงินสะสม เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จตกทอด เงินกองทุน กบข. เงินกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให้แก่สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้า เพือ่ ส่งชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จากัด ได้ก่อนจนครบถ้วนโดยข้าพเจ้าจะไม่คดั ค้านใด ๆ ทัง้ สิ้น
เพือ่ เป็ นหลักฐานแห่งความยินยอม ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุขา้ งต้น และเก็บไว้ทส่ี หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ลงชื่อ ……………………………………………. สามี / ภรรยา ผูใ้ ห้คายินยอม
(……………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยานและผูร้ บั รอง
(……………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยานและผูร้ บั รอง
(…………............…………………………)
หมายเหตุ 1) แนบสาเนาบัตรประจาตัว……………………………… ของผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลงชื่อรับรองสาเนา
ในหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเองมาด้วยหนึ่งฉบับ

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

ทะเบียนผูค้ า้ ประกัน
เล่ม.....................หน้า…..................

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกูโ้ ครงการสวัสดิการจักรยานยนต์
ในหนี้ ที่สมบูรณ์

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที่ .................../.......................
วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ.............(เว้น)
ข้าพเจ้า ...............................................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ........................อายุ………….ปี
เลขประจาตัวประชาชน....................................................................................เป็ น
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ลูกจ้างประจา
อื่นๆ ..................................................... ตาแหน่ง ...................................................................
สังกัด......................................................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ........................................ บาท
ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั บ้านเลขที่ ....................หมู่ท่ี ............. ถนน............................... ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต.............................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ ..................โทรศัพท์...............................
ได้ทาหนังสือคา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์......................................................................................................... จากัด
ซึง่ ต่อไปนี้ในหนังสือคา้ ประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้........................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู.้ ...................................
(.......................................................................................................) ตามหนังสือเงินกูโ้ ครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
ที.่ ................/.....................ลงวันที่ ........................................และผูก้ ูไ้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคา้
ประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้นนั้ ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมคา้ ประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู ้ นเรื่องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามทีก่ ล่าวไว้ ในหนังสือกูเ้ งินสาหรับเงินกู ้ โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์
นัน้ โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สนิ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติด
พัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุด
พ้นจากการคา้ ประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ข่ี า้ พเจ้าคา้ ประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึง่ คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์
เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้ ประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีท่ขี า้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู ้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีล่ ูกหนี้ผดิ นัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงิน
อื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ทีจ่ ่าย ชาระหนี้ซง่ึ ข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ง
ต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มี
อยู่ตลอดไป ทัง้ นี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ทข่ี า้ พเจ้าได้คา้ ประกันนัน้ โดยสิ้นเชิงแล้ว

ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพือ่
แสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ทีจ่ ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชาระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยทีอ่ ยู่จากทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันทีขา้ พเจ้าได้อ่าน
ข้อความในหนังสือคา้ ประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ………….………….……………………...ผูค้ า้ ประกัน
(…………..……………….……………….)
ลงชื่อ………..…………….……………………...พยาน
(…………………………………………….)
ลงชื่อ………………………...…………………...พยาน
(…………………………….……………….)

คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีทผ่ี ูค้ า้ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................(เว้น)
ข้าพเจ้า นาย/นาง........................................................เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง........................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ า้ ประกันเงินกูโ้ ครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต์ ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือ
คา้ ประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
…….……………………………………………คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
(..........................................................)
..........................................................ผูค้ า้ ประกัน
(...........................................................)
หมายเหตุ สหกรณ์ควรจัดให้มสี าเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ/หรือสาเนาทะเบียนบ้านของผูค้ า้ ประกันไว้ประกอบเป็ นหลักฐาน
ด้วย

