
 
 

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 
ฉบับที่ 2/2560 

เรื่อง หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข การช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติน้ าท่วม 
…………………………………………………………. 

  ตามท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช  
จ ากัด ชุดที่ 35  ครั้งที่ 13/2559 วันที่ 13  มกราคม 2560 มีมติให้สมาชิกพักช าระหนี้เงินกู้สามัญ จ านวน 3 งวด 
หลังจากนั้นสหกรณ์จะส่งเก็บเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อไป ซึ่งมีหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไข การช่วยเหลือสมาชิก
ประสบภัยพิบัติ (น้ าท่วม) ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด ดังนี้ 

  1.หลักเกณฑ์ 

     1.1 ผู้ที่เป็นสมาชิกและสมาชิกสมทบของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช  จ ากัด 

     1.2 เป็นผู้ซึ่งประสบภัยพิบัติน้ าท่วมหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

     1.3 สมาชิกท่ีมีสัญญาเงินกู้สามัญ(ยกเว้นเงินกู้โครงการ) สหกรณใ์ห้พักช าระหนี้เฉพาะเงินต้น
แก่สมาชิกเป็นจ านวน 3 งวด 

  2.ยื่นหลักฐาน 

     2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการพร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง (ผู้กู้) 

     2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านพร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง (ผู้กู้) 

     2.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการพร้อมเซ็นส าเนาถูกต้อง (ผู้ค้ าประกัน) 

     2.4 แบบขอพักช าระหนี้ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 

  3.เงื่อนไข 

     3.1 สมาชิกมายื่นเอกสารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 25 มกราคม 2560  (รอบที่ 1)  

     3.2 สมาชิกมายื่นเอกสารได้วันที่ 26 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560  (รอบท่ี 2) 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่ 16  มกราคม 2560  
  
 
 

  (ลงชื่อ) 
( นายศิริ   เลิศไกร ) 
ประธานกรรมการ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

บันทึกขอพักการช าระหนี้เงินต้นของกู้สามัญ เนื่องจากประสบภัยพิบัติ (น้ าท่วม) 
      วันที่ ……………………………………………………… 

เรื่อง  ขอพักการช าระหนี้เงินต้นของเงินกู้สามัญเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (น้ าท่วม) 

เรียน  คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จ ากัด 

 ตามท่ี  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว …………………………………………………………… สมาชิกเลขท่ี …………… 

สังกัด ……………………………………ได้กู้เงินไปจากสหกรณ์ฯ สัญญาเงินกู้สามัญ เลขท่ีสัญญา ……………………………… 
โดยให้หักเก็บเงินงวดรายเดือนจากเงินเดือนของข้าพเจ้าตามข้อตกลงในสัญญาเงินกู้สามัญที่ท าไว้กับสหกรณ์ฯ นั้น 

 ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอพักช าระหนี้ เฉพาะส่วนเงินต้นของเงินกู้สามญั ตามเลขที่สัญญาดังกล่าวข้างต้น 

  รอบท่ี 1  ขอพักช าระหนี้ตั้งแต่เดือน  กุมภาพันธ์ – เมษายน 2560 

  รอบท่ี 2  ขอพักช าระหนี้ตั้งแต่เดือน  มีนาคม – พฤษภาคม 2560 

ทั้งนี้บุคคลผู้ค้ าประกันหนี้ดังกล่าวของข้าพเจ้า ได้รับทราบถึงเหตุผลความจ าเป็น และขอยืนยันว่าเป็นความจริง 
ตกลงยินยอมในการพักช าระหนี้ดังกล่าวนี้ และตกลงยินยอมค้ าประกันต่อไป จนกว่าผู้กู้จะช าระหนี้ครบถ้วน   
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น ข้าพเจ้าและผู้ค้ าประกันจึงได้ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกนี้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณา
อนุมัตติ่อคณะกรรมการฯ 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา  

    ลงชื่อ ……………………………………………………… ผู้กู้/ผู้ขอผ่อนผัน 

     ( …………………………………………… ) 

ลงชื่อ ……………………………………………… หัวหน้าหนว่ยงาน  ลงชื่อ ………………………………………… เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงาน 

       ( …………………………………………… )         ( …………………………………………… ) 

ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน 

      ( …………………………………………… )                ( …………………………………………… )  

ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน 

      ( …………………………………………… )                ( …………………………………………… )  

ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน 

      ( …………………………………………… )                ( …………………………………………… )  

ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้ค้ าประกัน 

      ( …………………………………………… )                ( …………………………………………… )  

ลงชื่อ ……………………………………………… พยาน (สมาชิก) ลงชื่อ ……………………………………………… พยาน (สมาชิก) 
      ( …………………………………………… )                ( …………………………………………… ) 

ลงชื่อ ………………………………………………เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ลงชื่อ ……………………………………………… ผู้จัดการ 

   ( …………………………………………… )                 ( …………………………………………… ) 

 ลงชื่อ ……………………………………………… กรรมการอนุมัติ 
  ( …………………………………………… ) 

 

เอกสารที่แนบประกอบ 
 1. ส าเนาบัตร,ส าเนาทะเบียนบา้น ผู้กู้ 
 2. ส าเนาบัตร ผู้ค้ าประกัน พร้อมเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง 


