ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
เรื่อง การจัดสวัสดิการรถยนต์ สาหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
-------------------------------ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ได้ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 29
ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และที่ประชุมได้มีมติให้จัดทาโครงการสวัสดิการรถยนต์สาหรับ
สมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อให้สมาชิกมีรถยนต์ไว้ใช้ประกอบภารกิจประจาวันด้วยการผ่อนชาระอัตราดอกเบี้ยที่ต่า
กว่าท้องตลาด และไม่ต้องมีเงินดาวน์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
1. เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
2. สมาชิกที่เป็นข้าราชการบานาญ ,ลูกจ้างประจารับเงินบาเหน็จรายเดือน ,พนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวงฯ สามารถเข้าโครงการได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
3. สมาชิกที่จะเข้าโครงการนี้ต้องมีเงินเดือนสุทธิพอให้สหกรณ์หักภายใน 85 %ของเงินเดือน
4. ได้รับการรับรองจากกรรมการหน่วยงาน และผู้บังคับบัญชา
5. การค้าประกันให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการต่าง ๆ
6. สมาชิก 1 คน สามารถซื้อรถได้โครงการละ 1 คัน
7. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ย 5.75% ต่อปี โดยกาหนดให้ชาระเป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ย
เท่ากันทุกงวด
8. ค่าจดทะเบียน , ค่าประกันภัยประเภท 1 และ พ.ร.บ.ให้สมาชิกเป็นผู้ดาเนินการเอง
8.1 กรณีรถใหม่
- แนบใบเสนอราคา
- ค่ามัดจาการจอง และค่าป้ายแดง สมาชิกเป็นผู้ชาระตามที่บริษัทกาหนด
- สมาชิกต้องจดทะเบียน จัดทาประกันภัยประเภท 1 และพ.ร.บ. โดยสมาชิกเป็นผู้ชาระ
ค่าใช้จ่ายในปีแรกสาหรับในปีต่อไปสมาชิกต้องชาระภาษีรถยนต์ประจาปี และ พ.ร.บ.
โดยสหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการ
8.2 กรณีรถมือสอง
- เอกสารตามที่สหกรณ์กาหนด
- สาเนาสมุดคู่มือจดทะเบียน
- รูปถ่ายรถยนต์ที่เข้าร่วมโครงการ
- ค่ามัดจาการจอง ค่าโอนกรรมสิทธิ์ และจัดทาประกันภัยชั้น 1 กรณีกู้ในวงเงิน 300,000 บาท
ขึ้นไป ค่าภาษีรถยนต์ประจาปี และค่าดาเนินการใดๆ สมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดใน
ครั้งแรก สาหรับในปีต่อไปสมาชิกต้องชาระภาษีรถยนต์ประจาปี และ พ.ร.บ. โดย
สหกรณ์เป็นผู้ดาเนินการ
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9. สหกรณ์จะคิดค่าดาเนินการคันละ 200 บาท และจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
10. เมื่อดาเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จ สมาชิกต้องนาสมุดคู่มือจดทะเบียนซึ่งแสดงกรรมสิทธิ์เป็นของ
ผู้กู้ มอบให้สหกรณ์เป็นผู้เก็บรักษา และโอนกรรมสิทธิ์ให้สหกรณ์ จนกว่าจะหมดภาระหนี้สิน
ในโครงการสวัสดิการ
11. ผู้กู้ยินยอมให้หักเงินเดือนและหรือสิทธิ พึงได้ที่เป็นเงินเพื่อชาระหนี้ให้กับสหกรณ์
12. ผู้ค้าประกันจะต้องยินยอมให้หักเงินเดือนหรือสิทธิพึงได้ที่เป็นเงินเพื่อชาระหนี้สหกรณ์
เมื่อผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
13. สหกรณ์จัดสวัสดิการรถยนต์ใหม่(ป้ายแดง) ราคาสูงสุดไม่เกิน 1.2 ล้านบาท รถยนต์มือสอง
ราคาสูงสุดไม่เกิน 6 แสนบาท ถ้าราคาสูงกว่าที่สหกรณ์กาหนด ให้สมาชิกนาเงินส่วนที่เกินไป
ชาระในวันรับรถ
14. สมาชิกจะต้องส่งเงินชาระหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด รถใหม่
ไม่น้อยกว่า 60 งวด และไม่เกิน 84 งวด รถมือสอง ไม่น้อยกว่า 24 งวด และไม่เกิน 60 งวด
เว้นแต่งวดสุดท้าย
15. สมาชิกผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการต่าง ๆ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2558
16. ระยะเวลาดาเนินการ มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2559
อุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา
( นางสาวอุษา อิศรางกูร ณ อยุธยา )
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด

ใบแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการสวัสดิการรถยนต์
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
------------------------------

1.ชื่อผูเ้ ข้าร่วมโครงการ...........................................................................อายุ...................ปี สมาชิกเลขที.่ .....................
ตาแหน่ง................................................................................................เงินเดือน..................................................บาท
เงินเดือนคงเหลือ.......................บาท สถานทีท่ างาน...................................................โทร. ........................................
บ้านเลขที.่ ..........................หมู.่ ......................ถนน..............................................ตาบล...............................................
อาเออ.......................................ังงหวงดรยยอง รหงสไปรษีีย.. ................................โทร. ............................................
2.ซื้อรถยนต. ยีห่ อ้ ........................................รุ่น..........................................สี..........................ราคา............................บาท
บริษทง ...................................................เลขที.่ ..........................หมู.่ ........................ถนน.................................................
ตาบล............................อาเออ...............................ังงหวงด................................รหงสไปรษีีย.. .......................................
3.ข้าพเั้าขอเข้าร่วมโครงการ โดยขอผ่อนชารยดงงนี้
3.1 รถใหม่
60
งวด
72
งวด
84
งวด
3.2 รถมือสอง
24
งวด
36
งวด
48
งวด
งวด
4.ข้าพเั้าได้สง่ ค่าดาเนินการเป็ นเงิน 200.- บาท มาพร้อมใบแสดงความัานงเข้าร่วมโครงการนี้แล ้ว
(ลงชื่อ) …………………………………… ผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
(………………………….…………)
กรรมการหน่วยงานได้ตรวัสอบแล ้วเงินเหลือสุทธิ เดือนลย ………………..บาท
(ลงชื่อ) ………….…………………..……. กรรมการปรยัาหน่วย
(………………………….…………)
เอกสารประกอบการส่งใบแสดงความจานงเข้าร่วมโครงการ
1.สลิปเงินเดือนของสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1
ชุด
2.รูปถ่ายรถยนต.ทเ่ี ข้าร่วมโครงการ (กรีีรถมือสอง)
1
ชุด
3.ใบเสนอราคาของสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ
1
ชุด
4.สาเนาบงตรปรยัาตงวของสมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการ พร้อมรงบรองสาเนา
1
ชุด
5.สาเนาบงตรปรยัาตงวคู่สมรสของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ พร้อมรงบรองสาเนา
1
ชุด
6.สาเนาบงตรปรยัาตงวของผูค้ า้ ปรยกงน พร้อมรงบรองสาเนา
1
ชุด
7.สาเนาบงตรปรยัาตงวคู่สมรสของผูค้ า้ ปรยกงน พร้อมรงบรองสาเนา
1
ชุด
8.สาเนาสมุดคู่มอื ัดทยเบียน (กรีีรถมือสอง)
1
ชุด
หมายเหตุ
1.การชารยเงิน หงกัากเงินเดือน รถใหม่ 60, 72, 84 รถมือสอง 24, 36, 48, 60
2.ค่าดาเนินการ 200.- บาท/คงน ั่ายพร้อมใบแสดงความัานงเข้าร่วมโครงการ
3.สมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการต้องนาสมุดคู่มอื ัดทยเบียนแลยโอนกรรมสิทธิ์ให้สหกรี.เป็ นผูเ้ ก็บรงกษา ันกว่าัยหมด
อารยหนี้สนิ ในโครงการสวงสดิการ (จดทะเบียนเป็ นชื่อสมาชิกเท่านั้น)
4.ส่งใบแสดงความัานงอายในวงนที่ 12 ของทุกเดือน
5.รยยยเวลาดาเนินการ มกราคม 2560 – 30 ธงนวาคม 2560

60

ใบเสนอราคา (กรีีรถมือสอง)
วงนที.่ .............................................................
เรียน ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ข้าพเั้า............................................................................อายุ.........ปี บ้านเลขที.่ ...............หมู่ท.่ี .......
ถนน..................................ตาบล .......................................อาเออ.....................................ังงหวงด..................................
โทร. ...........................................ขอเสนอราคารถยนต.ตามรายลยเอียด ดงงนี้
รายลยเอียด

ราคา (บาท)

รถยนต.ย่หี อ้
รุ่น
สี
หมายเลขทยเบียน
ัานวนเงิน (....................................................................................................................................................)

................................................................
(................................................................)
ผูเ้ สนอราคา / ผูข้ าย

หนงงสือกูท้ ่ี …………./……………..
วงนที…
่ …../……………./…………..
บงญชีเงินกูท้ ่ี…………………………

หนังสือกูเ้ งินโครงการสวัสดิการรถยนต์
วงนที.่ .............................................................(เว้น)
เรียน คียกรรมการดาเนินการสหกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด
ข้าพเั้า…………………………………………………………..…… อายุ .........….... ปี สมาชิกเลขทยเบียนที่………......…..……
สถานอาพ  โสด  สมรส  หม้าย  หย่าร้าง รงบราชการหรือทางานปรยัา
ตาแหน่ง………………….………….......… สงงกงด……..………….....…......…………ได้รบง เงินได้รายเดือน ………….……..…. บาท ขอ
ทาหนงงสือกูเ้ งินโครงการสวงสดิการรถยนต. ดงงต่อไปนี้
1. ข้าพเั้าขอทาหนงงสือกูเ้ งินโครงการสวงสดิการรถยนต. ัานวน ………………………………......…………..…………บาท
(………………..……………………….…………………………………) แลยได้รบง เงินครบถ้วนแล้วตามสงญญานี้
2. ข้าพเั้าสงญญาว่าัยขอส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนพร้อมดอกเบี้ยในองตราร้อยลย ........................ ต่อปี เท่ากงนทุกงวด
งวดลย…..……...………… บาท รวม........................งวด ทงง้ นี้ตงง้ แต่งวดปรยัาเดือน……………..…......………. เป็ นต้นไป
3. ข้าพเั้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรี. รวม ..……….……….. หุน้ เป็ นเงิน ……………………….. บาท
4. ข้าพเั้ายินยอมให้ผูบ้ งง คงบบงญชา หรือเั้าหน้าทีผ่ ูั้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเั้าทีไ่ ด้รบง มอบหมายัากสหกรี.หกง เงินได้
รายเดือนของข้าพเั้าตามัานวนงวดชารยหนี้ ข้อ 2 เพือ่ ส่งต่อสหกรี.
5. ถ้าข้าพเั้าปรยสงค.ัยขอลาออก หรือโอนย้ายัากราชการ หรืองานปรยัา ข้าพเั้าัยแั้งเป็ นหนงงสือ ให้สหกรี.ทราบ
แลยังดการชารยหนี้ซง่ึ มีอยู่ต่อสหกรี.ให้เสร็ัสิ้นเสียก่อน ข้าพเั้ายินยอมให้หกง เงินเดือน เงินสยสม บาเหน็ั บานาญ หรือเงิน
อื่นใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานต้นสงงกงดัยั่ายเงินให้แก่ขา้ พเั้า ข้าพเั้ายินยอมให้เั้าหน้าทีผ่ ูั้ ่ายเงินดงงกล่าวหงกเงินชารยหนี้
พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งชารยหนี้ต่อสหกรี.ให้เสร็ัสิ้นเสียก่อนได้
6. ข้าพเั้าได้นาสมุดคู่มอื ทยเบียนรถยนต.มอบไว้ให้สหกรี.เพือ่ เป็ นหลงกปรยกงน แลยขอเสนอหลงกปรยกงน ดงงนี้
โปรดใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อความ
หลักประกัน
ใช้ทนุ เรือนหุน้ คา้ ปรยกงนัานวนเงิน..............................................................................บาท (กรีีไม่มหี นี้เงินกูส้ ามงญ)
ใช้สมุดคู่ฝากเงินออมทรงพย.พเิ ศษเลขที่..............................เป็ นัานวนเงิน...............................................................................บาท

2
ใช้บคุ คลค้าประกัน

ลาดงบ
ที่

ชื่อ – สกุล

สมาชิกเลข
ทยเบียนที่

รงบราชการหรือ
ทางานปรยัาใน
ตาแหน่งแลยสงงกงด

ข้าพเั้าผูกพงนตนทีั่ ยเข้าคา้
เงินได้
รายเดือน ปรยกงนตามหนงงสือกูข้ า้ งต้นนี้ังึ ลง
(บาท)
ลายมือชื่อไว้เป็ นหลงกฐาน

1.
2.
3.

ลงชื่อ............................................................ผูก้ ู ้
(...........................................................)
ลงชื่อ.............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ.............................................................ผูบ้ งง คงบบงญชา
(...........................................................)

หนังสือให้ความยินยอมของสามี/ภรรยา ของผูก้ เู ้ งิน
เขียนที…
่ …………………………………………
วงนที่ …….............................................. …......…...…..(เว้น)
1.ข้าพเั้า …………………….....……………ซึง่ เป็ นสามี / อรรยา ของนาย /
นาง………..........………….……………..
สมาชิกสหกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด เลขทยเบียนที่ …………….…. อยู่บา้ นเลขที่ ……....…...… หมูท่ …
่ี .........……
ถนน ……...............……….…… ตาบล/แขวง………...….…………. อาเออ/เขต…….………..……ังงหวงด…………..………
รหงสไปรษีีย . ………….......……. โทรศงพท. ………....…………….
2.ยินยอมให้ นาย / นาง ……………………………………. สามี / อรรยา ของข้าพเั้า ทานิตกิ รรมใด ๆ องนมีผลผูกพงน
สินสมรสของข้าพเั้ากงบสหกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด ทงง้ ทีไ่ ด้กรยทาไปแล ้วแลยหรือทีั่ ยกรยทาขึ้นต่อไปในอายหน้า
ตลอดไปันกว่า นาย / นาง ………………………………………. สามี / อรรยาของข้าพเั้า ได้พน้ ัากการเป็ นสมาชิกสหกรี.ออม
ทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด
3.ในกรีี นาย / นาง ………………………...………………… สามี / อรรยาของข้าพเั้าเสียชีวติ แลยปรากฏว่ายงงมี
หนี้สนิ ค้างชารยอยู่กบง สหกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด ข้าพเั้ายินยอมชดใช้หนี้สนิ ทีค่ า้ งชารยทงง้ สิ้นให้แก่สหกรี.ออมทรงพย.
สาธารีสุขรยยอง ัากงด แลยยินยอมให้สหกรี.ออมทรงพย.แลยหรือเั้าหน้าทีผ่ ูั้ ่ายเงินได้ของสามี / อรรยาข้าพเั้าในหน่วยงานนงน้
ดาเนินการหงกเงินรายได้ เงินสยสม เงินบาเหน็ั เงินบาเหน็ัตกทอด เงินกองทุน กบข. เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอืน่ ใดที่
ทางราชการหรือนายั้างพึงั่ายให้แก่สามี / อรรยา ของข้าพเั้า เพือ่ ส่งชารยหนี้ให้แก่สหกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด ได้
ก่อนันครบถ้วนโดยข้าพเั้าัยไม่คดง ค้านใด ๆ ทงง้ สิ้น
เพือ่ เป็ นหลงกฐานแห่งความยินยอม ข้าพเั้าได้อ่านแลยเข้าใัข้อความในหนงงสือนี้โดยตลอดแล ้ว ัึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ น
สาคงญต่อหน้าพยาน ี วงน เดือน ปี ทีร่ ยบุขา้ งต้น แลยเก็บไว้ทส่ี หกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด

ลงชื่อ ……………………………………………. สามี / อรรยา ผูใ้ ห้คายินยอม
(……………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยานแลยผูร้ บง รอง
(……………………………………………)
ลงชื่อ ……………………………………………. พยานแลยผูร้ บง รอง
(…………..………………………….....……)
หมายเหตุ

แนบสาเนาบงตรปรยัาตงว……………………………… ของผูใ้ ห้ความยินยอมพร้อมลงชื่อรงบรองสาเนา
ในหลงกฐานดงงกล่าวด้วยตนเองมาด้วยหนึ่งฉบงบ

หนังสือค้าประกัน
สาหรับเงินกูโ้ ครงการสวัสดิการรถยนต์
เขียนที่………………………………………….
วงนที่ .……………………………………..(เว้น)
ผูค้ า้ ปรยกงน ข้าพเั้า…….………………..…………………..….เลขทยเบียนที่……..........….. รงบราชการหรือ
ทางานปรยัาในตาแหน่ง…….……………….....……..……..…… สงงกงด …………….........……..………………..
โทรศงพท.ทท่ี างาน ……….....….……….… บ้านเลขที่………........… หมูท่ ่…
ี …..…. ตาบล………….….……….. …
อาเออ……………………...….. ังงหวงด….....……………….. โทรศงพท.ทบ่ี า้ น………….....................…………….
ขอทาหนงงสือคา้ ปรยกงนไว้ต่อสหกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง ัากงด เพือ่ เป็ นหลงกฐานดงงต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่……………….........………………..…..…………ได้ทาหนงงสือเงินกูโ้ ครงการสวงสดิการรถยนต.
ลงวงนที่………….....……… ไว้ต่อสหกรี.เป็ นัานวนเงิน……..………….. บาท (…………………………………..)
กาหนดชารยคืนเสร็ัอายใน................................งวด ข้าพเั้ายินยอมคา้ ปรยกงนเพือ่ ชารยหนี้เงินกูด้ งง กล่าวรวมทงง้ ดอกเบี้ย
เกี่ยวกงบหนี้เงินกูร้ ายนี้ ให้แก่สหกรี.ันเต็มัานวนทุกปรยการ
ข้อ 2. ข้าพเั้าทราบข้อผูกพงนของผูก้ ใู ้ นเรื่องการส่งเงินงวดชารยหนี้ องตราดอกเบี้ย แลยการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึง
กาหนดตามทีก่ ล่าวไว้ในหนงงสือกูน้ นง้ โดยตลอดแล้ว ข้าพเั้ายินยอมคา้ ปรยกงนการปฏิบตง ิตาม ข้อผูกพงนดงงกล่าวนงน้ ทุก
ปรยการ
ข้อ 3. เมือ่ ปรากฏว่าผูก้ ไู ้ ม่ชารยหนี้สนิ ซึง่ ข้าพเั้าคา้ ปรยกงนไว้น้ ี ให้แก่สหกรี.ตามข้อผูกพงนไม่ว่าัยเป็ นเพรายเหตุใด
ๆ
แลยสหกรี.ได้แั้งให้ขา้ พเั้าทราบ ข้าพเั้ายินยอมรงบผิดชารยหนี้สนิ ให้แก่สหกรี.แทนผูก้ ู ้ โดยมิพกง ใช้สทิ ธิของผูค้ า้ ปรยกงน
ตามมาตรา 688,689 หรือ 690 แห่งปรยมวลกฎหมายแพ่งแลยพาีิชย.แต่ปรยการใดเลย
ข้อ 4. หากัยมีขอ้ อ้างว่า ผูก้ เู ้ ป็ นคนไร้ความสามารถหรือผูก้ ูท้ าหนงงสือกูไ้ ว้ต่อสหกรี.ดว้ ยความสาคงญผิด ข้าพเั้า
ัยรูห้ รือไม่รูเ้ หตุดงง กล่าวในขียทีท่ าหนงงสือคา้ ปรยกงนนี้กต็ าม ให้ถอื ว่าการคา้ ปรยกงนตามหนงงสือนี้ผูกพงนข้าพเั้าอย่างสมบูรี.
ข้อ 5. ถึงแม้ัยมีการกรยทาอย่างใดอย่างหนึ่งของสหกรี. เป็ นเหตุให้ขา้ พเั้าไม่อาัเข้ารงบช่วงได้ทงง้ หมดหรือบางส่วน
ในสิทธิใด ๆ องนได้ให้ไว้แก่สหกรี.ก่อนหรือในขียหรืออายหลงงทีข่ า้ พเั้าทาหนงงสือคา้ ปรยกงนข้าพเั้าก็ไม่หลุดพ้นัากความ
รงบผิดชอบในการคา้ ปรยกงนตามหนงงสือนี้แต่ปรยการใด
ข้อ 6. ในกรีีทส่ี หกรี.ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผูก้ ูส้ าหรงบหนี้สนิ ซึ่งข้าพเั้าคา้ ปรยกงนไว้น้ ีขา้ พเั้าขอยืนยงนไว้ลว่ งหน้า
ข้าพเั้าเป็ นองนตกลงด้วยในการผ่อนเวลาทุกคราว ัึงไม่เป็ นเหตุผลให้ขา้ พเั้าหลุดพ้นัากความรงบผิดในการคา้ ปรยกงนตาม
หนงงสือนี้
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ข้อ 7. ข้าพเั้ายืนยงนไว้ดว้ ยว่า การทีข่ า้ พเั้าพ้นัากการเป็ นสมาชิก ไม่ว่าเพรายเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเั้าหลุดพ้น
ัากความรงบผิดชอบในการคา้ ปรยกงนตามหนงงสือนี้
ทงง้ นี้ันกว่าผูก้ ไู ้ ด้ัดง ให้สมาชิกผูอ้ ่นื ซึ่งสหกรี.เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ า้
ปรยกงนแทน
ข้าพเั้าเข้าใัข้อความในหนงงสือคา้ ปรยกงนนี้ตลอดแล้ว ัึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคงญต่อหน้าพยาน ี วงนที่
ซึง่ รยบุขา้ งต้น
ในกรีีทผ่ี ูก้ ู ้ ขอหงกเงินได้รายเดือนมากกว่าหนึ่งราย ข้าพเั้ายินยอมให้สหกรี.หกง เงินได้รายเดือนของ
ข้าพเั้าเป็ นรายแรก
สถานอาพผูค้ า้ ปรยกงน
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง

ลงชื่อ…………………................……………ผูค้ า้ ปรยกงน
(……...............…………………………..)
……..............………………….........….. พยาน
(…………………………….……………)

คายินยอมของคู่สมรส
(ในเฉพายกรีีทผ่ี ูค้ า้ ปรยกงนมีคู่สมรส)
เขียนที่…………………….……………………………
วงนที่ .………………………………………….(เว้น)
ข้าพเั้านาย/นาง…………………………………..เป็ นสามี/อรรยา ของ นาย/นาง……………......………….
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง……………….......…………………….. เป็ นผูค้ า้ ปรยกงนต่อสหกรี.ออมทรงพย.สาธารีสุขรยยอง
ัากงด ตามหนงงสือคา้ ปรยกงนข้างต้นนี้
…………………………………. สามี/อรรยา
………………………………….. พยาน
(………………………………….)
รงบรองว่าได้ตรวับงตรปรยัาตงวแลยลายมือชื่อของผูค้ า้ ปรยกงน แลยเห็นว่าหนงงสือคา้ ปรยกงนนี้ได้ทาขึ้น
โดยถูกต้องแล้ว
…………………………………… เั้าหน้าที่
…………../…………../………….
…………………………………… ผูั้ ดง การ
………../…………../……………

