สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสื อกู้เงินสำหรับเงินกู้สำมัญ
เลขที่.........................../................................
วันที่................เดือน.....................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า.............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................อายุ...............ปี เลขประจาตัวประชาชน

---- เป็ น  ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้างประจา
 อื่น ๆ ..............................................ตาแหน่ง..................................................................สังกัด..............................................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ...................................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่...............หมู่ที่.............ถนน.........................................
ตาบล / แขวง...............................................อาเภอ / เขต...............................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณี ย.์ .......................
โทรศัพท์........................................ขอทาหนังสื อกูเ้ งินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์................................................................................จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อกูเ้ งินนี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน................................................บาท (......................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ..............................................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสี ยดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ..........................................ต่อปี
ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลีย่ นแปลง
อัตราดอกเบี้ยได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
 ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ.......................................................บาท พร้อมดอกเบี้ย จานวน.......................งวด
 ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆ ละ....................................................บาท
จานวน.......................งวด
ทั้งนี้ต้งั แต่งวดประจาเดือน............................................................พ.ศ.............................เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่ งคืนเงินกู(้ รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในวันสิ้ นเดือนที่ระบุไว้สาหรับงวดนั้นๆ
ข้อ 4. ในการส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3.นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินได้อนื่ ของข้าพเจ้า หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อนื่ ของข้าพเจ้าเพื่อ
ส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยทาหนังสื อยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้
ชาระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณี ตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกู้ ให้ถือว่าเงินกูท้ ี่
ได้รับไปจากสหกรณ์น้ ีเป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคานึงถึงกาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้ง
เป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคก่อน
ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินสะสมสาหรับ
ข้าราชการ บาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อเงินอืน่ ใดที่ทางราชการหรื อ
หน่วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้างจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อ 7. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าเป็ นผูผ้ ิดนัดชาระหนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ดาเนินการดังต่อไปนี้
7.1 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็ นหนี้ที่คา้ งชาระให้แก่ขา้ พเจ้าได้ ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์แจ้งความเป็ นหนี้ให้แก่
บุคคลต่อไปนี้
1...........................................................................................................................โทร........................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................................................

-2 7.2 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตามที่อยู่ในสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้ติดต่อไปยังสถานที่ต่อไปนี้
สถานที่..........................................................................................................................โทร.........................................
7.3 ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้ เกินกว่า 1 ครั้งต่อวัน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ถึงเวลา 20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ข้อ 8. ในการกูเ้ งินครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นาใบหุ้นของสหกรณ์ เลขที.่ .................จานวน................หุน้ เป็ นเงิน.............................บาท
มาจานาไว้เป็ นประกันเงินกูค้ รั้งนี้ดว้ ยและข้าพเจ้ายินยอมที่จะนาเงินค่าหุ้นที่จะเกิดขึ้นในภายหน้ามาประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้อ 10. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนี้อยู่กบั สหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นาเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน หรื อเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็ น
เจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้อ 11. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อนื่ จานวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์
หน่วยงานต้นสังกัด และสาหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อ
หน้าพยาน
ลงชื่อ.........................................................................................ผูก้ เู้ งิน
(..........................................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................................พยาน
(......................................................................................)

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

คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคู่สมรส )
เขียนที่.......................................................................
วันที่....................เดือน.............................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง.............................................................เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง..........................................................ยินยอมให้
คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
.......................................................................คูส่ มรสผูใ้ ห้คายินยอม
(......................................................................)
........................................................................ผูก้ เู้ งิน
(......................................................................)
ข้าพเจ้า...............................................................................................ได้รับเงินกูจ้ านวน............................................................บาท
(.................................................................................................................) ตามหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนี้ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ณ วันที่.....................เดือน........................................พ.ศ......................... โดย  รับเป็ นเงินสด  เช็ค  โอน/นาเงินเข้าฝาก
บัญชีของข้าพเจ้า ชื่อธนาคาร.............................................สาขา......................................เลขทีบ่ ญั ชี..........................................................
ลงชื่อ.........................................................................ผูร้ ับเงิน
(.......................................................................)
ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน ลงชื่อ......................................................เจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจหนังสื อกูเ้ งิน
(..................................................................)
(.....................................................)

หนังสื อเงินกูท้ ี่............../.........................
ชื่อผูก้ .ู้ .....................................................

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม.......................หน้า.............................

หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้สำมัญ

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที่.........................../................................
วันที่................เดือน.....................................พ.ศ.......................
ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............อายุ...........ปี เลขประจาตัว
ประชาชน

---- เป็ น  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  ลูกจ้างประจา

 อื่น ๆ .................................................ตาแหน่ง....................................................................สังกัด..........................................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.................................บาท ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่..................หมูท่ ่ี............ถนน........................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณี ย.์ ...............................
โทรศัพท์.............................................ได้ทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดมุกดาหาร จากัด ซึ่งต่อไปนี้
ในหนังสื อค้ าประกันนี้จะใช้คาว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้....................................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู้..............................................
(...................................................................................) ตามหนังสื อเงินกูส้ ามัญที่............./..............ลงวันที่..................................................
และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจน
ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยนิ ยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย
และการเรี ยกคืนเงินกูก้ อ่ นถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพัน
นั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจาก
การค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้ าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ น
ผูค้ ้ าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้วภายใน
หกสิ บวันนับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของ
ข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย
โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอืน่ ใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้ นเชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที

-2 ข้อ 7. ในกรณี ที่ผกู ้ ผู้ ิดนัดชาระหนี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ดาเนินการดังต่อไปนี้
7.1 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็ นหนี้ที่คา้ งชาระให้แก่ขา้ พเจ้าได้ ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์แจ้งความเป็ นหนี้
ให้แก่บุคคลต่อไปนี้
1.................................................................................................................................โทร..................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................................................
2.................................................................................................................................โทร..................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................................................
7.2 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตามที่อยู่ในสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้ติดต่อไปยังสถานที่ต่อไปนี้
สถานที่..........................................................................................................................โทร.........................................
7.3 ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้ เกินกว่า 1 ครั้งต่อวัน ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.
ถึงเวลา 20.00 น. และในวันหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ.........................................................................................ผูค้ ้าประกัน
(..........................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................................พยาน
(...........................................................................................)
ลงชื่อ............................................................................................พยาน
(............................................................................................)
คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผูค้ ้ าประกันมีคู่สมรส )
เขียนที่....................................................................................
วันที่....................เดือน....................................................พ.ศ..............................
ข้าพเจ้า นาย/นาง...................................................................................................................................เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง
......................................................................................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญของสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
.......................................................................คูส่ มรสผูใ้ ห้คายินยอม
(......................................................................)
........................................................................ผูค้ ้ าประกัน
(......................................................................)

