รับที่………………/…………….
วันที่………./………./…………

หนังสือกูท้ ่ี………………/…………..

วันที่………./……………/…………..
บัญชีเงินกูท้ ่ี………………………….

คําขอกู้เงินสําหรับเงินกู้สามัญเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ
เขียนที่……………………………………………
วันที่………………………………………………
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
ข้าพเจ้า…..………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…..…..เงินเดือน / ค่าจ้าง
เดือนละ………………บาท ขอเสนอคําขอกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี ้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต จํานวน....................................…..…บาท
(………………………….)โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี ้ (ชีแ้ จงเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยชัดเจน)……………………….…….
ข้อ ๒. ขณะนีข้ า้ พเจ้ารับราชการหรือทํางานในตําแหน่ง …..……....…….………………….………..………...….
บัตรประจําตัวประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ เลขที่…………………………………………..…………..………..………
สังกัด ( รพ./สสอ. )....………….……….……...........ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่…...…..….ถนน……………..……...……...….
ตําบล………………………อําเภอ…………….….……….จังหวัด……..…….………..โทรศัพท์……..……………..………..
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนีค้ ือ

คําเสนอคํา้ ประกัน

ลําดับ
ที่
๑
๒
๓

ชื่อ – สกุล

สมาชิกเลข
ทะเบียนที่

ทํางานประจําใน
ตําแหน่งและสังกัด

เงินเดือน /
ค่าจ้าง

ลายมือชื่อ
ผูค้ าํ้ ประกัน

ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวด งวดละ………..…..………………….…….บาท
(พร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามอัตราที่สหกรณ์กาํ หนด) เป็ นจํานวน …………….……..…..………..งวด ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ ๕. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาํ หนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ไว้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่สหกรณ์กาํ หนด
ข้อ ๖. ในการขอกูค้ รัง้ นี ้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะทําหนังสือยินยอมให้ไว้เป็ นหลักฐานในท้าย
หนังสือกู้
ลงชื่อ……………………..………………………ผูข้ อกู้
(……………..………………………………)

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

วันที่ ……………………………………………
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังนี ้
(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ้ ่งึ ชีแ้ จงไว้ในคําขอกูน้ ี ้ เป็ นความจริงหรือไม่เป็ นความจริง?
 จริง  ไม่จริง
(๒) ในเวลานีผ้ ขู้ อกูม้ ีพฤติการณ์ซ่งึ อาจถูกออกจากงานประจําหรือไม่?
 มี
 ไม่มี
(๓) ผูข้ อกูม้ ีหนีส้ นิ ภายนอกสหกรณ์เป็ นจํานวนมากหรือไม่?
 มี
 ไม่มี
(๔) ขอรับรองว่าเป็ นลายมือของผูข้ อกูแ้ ละผูค้ าํ้ ประกันจริงหรือไม่?  จริง
 ไม่จริง
ลายมือชื่อ……………….………………………. ตําแหน่ง…………………………………….
(……………………………………….)
(รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้กู้
จํานวนเงินกู…
้ …………………..……..บาท

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เงินค่าหุน้
(บาท)

จํากัด
วงเงินกู้
(บาท)

สามัญ
น/ส กูท้ ี่

(บาท)

หนีเ้ งินกูค้ งเหลือ
เพื่อเหตุฉกุ เฉิน
น/ส กูท้ ี่
(บาท)

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่ ?  เคย  ไม่เคย
(๒) ข้อชีแ้ จงอื่น ๆ …………………………………………………………………………………………

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้คาํ้ ประกัน
จํานวนเงินต้นที่จะต้องคํา้ ประกัน………………………………..บาท
ลําดับ
ที่

ชื่อผูค้ า้ํ ประกัน

เงินได้ราย
เดือน
(บาท)

จํากัดวงเงิน
คํา้ ประกัน
(บาท)

การคํา้ ประกันรายอื่น
ต้นเงินที่คา้ํ ประกัน
ชื่อผูก้ ู้
คงเหลือ (บาท)

วงเงินคํา้ ประกัน
คงเหลือ(บาท)

๑
๒
๓
หมายเหตุ (๑) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี ้ หรือขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่ ?  เคย  ไม่เคย
(๒) ข้อชีแ้ จงอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………..

………………………………………..เจ้าหน้าที่
(……………………………………….)
…………../………………/…………

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
(สําหรับผู้กู้)
เขียนที่…….………………………………..
วันที่………….เดือน……….……………พ.ศ……………….
ข้ า พเจ้ า …………….…………………………………………….…....... อายุ …………..ปี เลขที่ บั ต ร
ประจําตัวประชาชน ---- ปั จจุบนั อยู่บา้ นเลขที่…….….หมู่ท่ี.…….
ตรอก/ซอย…….………………….... ถนน...……………….…….. ตํา บล / แขวง....……………………….
อํา เภอ/เขต………………..…...จั ง หวัด …..…..…………......รับ ราชการสัง กัด …………….……………………
ตําแหน่ง……………………………...…. และเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
เลขทะเบียนสมาชิก……… มีความประสงค์ให้สว่ นราชการ / หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนําส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนีไ้ ว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จํากัด ดังนี ้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด
ที่ ข ้าพเจ้าพึ งได้รบั จากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ ข้าพเจ้าสัง กัด อยู่ ทั้ง ปั จ จุบัน อนาคต ตามจํานวนที่
สหกรณ์ออมทรัพ ย์ออมทรัพ ย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ได้แจ้งให้ ในแต่ ละเดือนและส่งชําระหนี ้
ชําระค่ าหุน้ หรือเงินอื่น แล้วแต่ กรณี ให้ส หกรณ์ออมทรัพ ย์ส าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด แทนข้าพเจ้า
ทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้างและได้รบั บําเหน็จ บํานาญหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงิน
บํานาญหรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รบั จากทางราชการตามข้อ 1. ตามจํานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จัง หวัด มุ ก ดาหาร จํา กัด ได้แ จ้ง และให้ส่ ง เงิ น จํานวนดัง กล่า วนั้น ให้ส หกรณ์ อ อมทรัพ ย์ส าธารณสุข จัง หวัด
มุกดาหาร จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกครัง้
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรือบําเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หกั
ชําระหนีแ้ ก่ทางราชการแล้ว(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่งชําระหนีใ้ ห้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จํากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หกั เงินตามข้อ 3. นี ้ ให้มีผลตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้ค าํ ยิ น ยอมนี ้ไม่ ว่าทั้ง หมดหรือบางส่วน จนกว่ าข้าพเจ้าจะได้พ ้นจากการเป็ น สมาชิ กของสหกรณ์ห รื อ
พ้นภาระหนีส้ ินที่ขา้ พเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รบั คํายินยอมเป็ นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร จํากัด

-2ข้อ 5. ในกรณี ท่ี ข ้าพเจ้าต้องเปลี่ ยนแปลงส่วนราชการที่ สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินของส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ งหนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินเดือน
ค่าจ้าง หรือเงินบํานาญหรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิท ธิจะได้รบั จากทาง
ราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชําระหนี ้ ชําระค่าหุน้ หรือเงินอื่น
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือ
ปฏิ บัติ ต ามคํายิ น ยอมในหนั ง สื อ ฉบับ นี ้ทุ ก ประการ เพี ย งแต่ ส หกรณ์ ได้มี ห นัง สื อ แจ้ง ให้ส่วนราชการหรือ ให้
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดําเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็
เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อ ยิ นยอมฉบับนี ้ทาํ ขึ น้ โดยความสมัค รใจของข้าพเจ้าเอง ได้ต รวจสอบข้อความและถ้อยคําใน
หนังสือนีท้ งั้ หมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
หนังสือนีท้ าํ ขึน้ 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ท่ี เจ้าหน้าที่การเงิน ฉบับที่สองเก็บไว้กับ
ข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด

ลงชื่อ…………………………………………..ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(…………………………………………)

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

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

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งติดอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือกู้เงินสําหรับเงินกู้สามัญเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เลขที่.........................../..........................
วันที่................เดือน.............................พ.ศ.......................

ข้าพเจ้า.................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................อายุ...............ปี
เลขประจําตัวประชาชน---- เป็ น  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 ลูกจ้างประจํา อื่น ๆ .............................................................ตําแหน่ง..............................................................

สังกัด(รพ./สสอ.).............................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ..........................................บาท
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่...............หมู่ท่.ี ...........ถนน................................ตําบล / แขวง....................................................
อําเภอ / เขต..............................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ...................โทรศัพท์.................................
ขอทําหนังสือกูเ้ งินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ซึ่งต่อไปนีใ้ นหนังสือกูเ้ งินนีจ้ ะใช้คาํ ว่า
“ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวน.............................บาท (..........................................................)
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ...................................................................และข้าพเจ้าได้รบั เงินจํานวนดังกล่าวนีโ้ ดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบีย้ เงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ....................ต่อปี
ในกรณีท่ีมีเหตุจาํ เป็ นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ เงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อัตราดอกเบีย้ ได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทัง้ นีส้ หกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอชําระคืนหนีเ้ งินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี ้

 ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ............................................บาท พร้อมดอกเบีย้
 ต้นเงินและดอกเบีย้ เท่ากันทุกงวดๆ ละ...............................บาท

จํานวน.......................งวด
จํานวน......................งวด

ทัง้ นีต้ งั้ แต่งวดประจําเดือน................................. พ.ศ. ................... เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ ( รวมทัง้ ต้นเงินและดอกเบีย้ ) แต่ละงวดถึงกําหนดภายในวันสิน้ เดือนที่ระบุไว้
สําหรับงวดนัน้ ๆ
ข้อ 4. ในการส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบีย้ ตามข้อ 3. นัน้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่าย
เงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืนของข้าพเจ้าหักจํานวนเงินงวดชําระหนีซ้ ่ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นนั้ จากเงินได้รายเดือน
และเงินได้อ่นื ของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ ยความยินยอมนีใ้ ห้มีอยู่ตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือน
และเงินได้อ่นื มอบไว้ ทัง้ นีจ้ นกว่าจะได้ชาํ ระหนีต้ ามหนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนีโ้ ดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถื อว่าในกรณี ตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ให้ถือว่าเงินกู้ท่ีได้รบั ไปจากสหกรณ์นีเ้ ป็ นอันถึงกําหนดส่งคืนโดยสิน้ เชิงพร้อมทัง้ ดอกเบีย้ ในทันทีโดยมิพักต้องคํานึงถึง
กําหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจํา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนีส้ ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการชําระหนีส้ ินให้เสร็จสิน้ ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินสะสมสําหรับ
ข้าราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลีย้ งชีพหรือเงินอื่นใดที่ทาง
ราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนีต้ ่อสหกรณ์ให้เสร็จสิน้ เสียก่อนได้

-๒ ข้อ 7. ในการกูเ้ งินครัง้ นี ้ ข้าพเจ้าได้นาํ ใบหุน้ ของสหกรณ์ เลขที่...................................จํานวน........................หุน้
เป็ นเงิน...................................บาท มาจํานําไว้เป็ นประกันเงินกูค้ รัง้ นีด้ ว้ ยและข้าพเจ้ายินยอมที่จะนําเงินค่าหุน้ ที่จะเกิดขึน้
ในภายหน้ามาประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี ้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที
ข้อ 9. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนีอ้ ยู่กบั สหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นาํ เงินค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนหรือ
เงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าได้รบั ไปหักกลบลบหนีก้ ับหนีเ้ งินกูท้ ่ขี า้ พเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รบั เงินดังกล่าวและ
ให้ถือเอาข้อสัญญานีเ้ ป็ นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หกั กลบลบหนี ้ โดยให้สหกรณ์มีอาํ นาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนีไ้ ด้
ข้อ 10. ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสือยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่นื จํานวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้
สหกรณ์ หน่วยงานต้นสังกัด และสําหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต นีโ้ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.........................................................................................ผูก้ เู้ งิน
(..........................................................................................)
ลงชื่อ..........................................................................................พยาน
(...........................................................................................)
ลงชื่อ...........................................................................................พยาน
(............................................................................................)
คํายินยอมของคู่สมรส (ใช้เฉพาะกรณีท่ผี กู้ มู้ ีค่สู มรส )
เขียนที่...............................................................
วันที่....................เดือน...................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง...................................................................................................เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง
..........................................................ยินยอมให้ค่สู มรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ้ ตามหนังสือ
กูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ข้างต้นนีแ้ ละข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าคู่สมรส
.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(......................................................................)
........................................................................ผูก้ เู้ งิน
(.......................................................................)
ข้าพเจ้า..............................................................................ได้รบั เงินกูจ้ าํ นวน..............................................บาท
(.....................................................) ตามหนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ นีไ้ ปเป็ นการถูกต้องแล้ว
ณ วันที่.......เดือน............................พ.ศ............ โดย รับเป็ นเงินสด เช็ค โอน/นําเงินเข้าฝากบัญชีของข้าพเจ้า
ชื่อธนาคาร........................................สาขา......................................เลขที่บญ
ั ชี..................................................
ลงชื่อ.......................................................................ผูร้ บั เงิน
(.......................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงิน
(........................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจหนังสือกูเ้ งิน
(........................................................................)

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

ทะเบียนผูค้ าํ้ ประกัน
เล่ม.......................หน้า.............................
สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ตอ้ งติดอากร
แสตมป์ ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือคํา้ ประกันสําหรับเงินกู้สามัญเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวิต

เลขที่............../.................
วันที่.............เดือน.........................พ.ศ.................

ข้าพเจ้า.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............อายุ...............ปี
เลขประจําตัวประชาชน---- เป็ น  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 ลูกจ้างประจํา อื่น ๆ ......................................................... ตําแหน่ง.................................................................

สังกัด(รพ./สสอ.)........................................................................ได้รบั เงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ...............................บาท
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่...............หมู่ท.่ี ........ถนน.....................................ตําบล / แขวง..................................................
อําเภอ / เขต............................จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย.์ ...................โทรศัพท์.......................................
ได้ทาํ หนังสือคํา้ ประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ซึ่งต่อไปนีใ้ นหนังสือคํา้ ประกันนีจ้ ะ
ใช้คาํ ว่า “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี ้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.............................................................กูเ้ งินจํานวนเงินกู.้ ..................................บาท
(.........................................................) ตามหนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่............./..............
ลงวันที่........................................และผูก้ ูไ้ ด้รบั เงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคํา้ ประกันหนีด้ งั กล่าว
พร้อมดอกเบีย้ และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีน้ นั้ ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคํา้ ประกันหนีด้ งั กล่าวตาม ข้อ 1.และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่องการส่งเงินงวดชําระหนี ้
อัตราดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกําหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตนัน้ โดยตลอดแล้วข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนัน้ ๆ ทุกประการ จนกว่าหนีส้ ินและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า
ภาระติดพันจะได้ชาํ ระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็ นเหตุให้
ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคํา้ ประกันรายนี ้ จนกว่าผูท้ ่ีขา้ พเจ้าคํา้ ประกันไว้นีจ้ ะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ าํ้ ประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีท่ีขา้ พเจ้าต้องชําระหนีใ้ ห้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้า
แล้วภายในหกสิบวันนับแต่วนั ที่ลกู หนีผ้ ิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนีโ้ ดยให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้ราย
เดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจํานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชําระหนีซ้ ่งึ ข้าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสือยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับ
สหกรณ์ และความยินยอมนีใ้ ห้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนีจ้ นกว่าจะได้ชาํ ระหนีต้ ามหนังสือกู้เงินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต ที่ขา้ พเจ้าได้คาํ้ ประกันนัน้ โดยสิน้ เชิงแล้ว

-๒ ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสือยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รบั ชําระหนีจ้ นสิน้ เชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือคํา้ ประกันนีโ้ ดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
ลงชื่อ.......................................................................................ผูค้ าํ้ ประกัน
(.......................................................................................)
ลงชื่อ........................................................................................พยาน
(........................................................................................)
ลงชื่อ........................................................................................พยาน
(.........................................................................................)

คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีท่ผี คู้ าํ้ ประกันมีค่สู มรส )
เขียนที่..............................................................
วันที่...............เดือน.................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า นาย/นาง......................................................................................................................เป็ นคู่สมรส
ของนาย/นาง............................................................................................ยินยอมให้ค่สู มรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ้ ประกัน
เงินกูส้ าํ หรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ้ ตามหนังสือคํา้ ประกันเงินกูข้ า้ งต้นนีแ้ ละ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(......................................................................)
........................................................................ผูค้ าํ้ ประกัน
(......................................................................)
หมายเหตุ สหกรณ์ควรจัดให้มีสาํ เนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบ้านของผูค้ าํ้ ประกันไว้ประกอบ
เป็ นหลักฐานด้วย

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
(สําหรับผู้คาํ้ ประกัน)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด
วันที่............................……………..…….
ข้าพเจ้า…….………….………………………………..…อายุ………..ปี สมาชิกเลขที่เบียนที่...............
เลขประจําตัวประชาชน---- ตําแหน่ง...................................................
สังกัด (รพ./สสอ.)......................................................................... ปั จจุบนั อยู่บา้ นเลขที่...…….…หมู่ท่ี………….
ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ตําบล/ แขวง........………………..อําเภอ / เขต………………...
จังหวัด……..………………………….รหัสไปรษณีย.์ ............................โทรศัพท์.................................................
ได้คา้ํ ประกันการกูเ้ งินของ..........................................................................................ตามหนังสือคํา้ ประกัน เงินกู้
สําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เลขที่................./................ ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินได้รายเดือนของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อชําระหนีแ้ ทนลูกหนีใ้ นกรณี ท่ีลูกหนีไ้ ม่ชาํ ระหนีต้ ามหนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิต เลขที่............/........... ลงวันที่...........................................และให้แก่สหกรณ์ฯ หลังจากสหกรณ์ได้ส่ง
หนังสือบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้า ภายในหกสิบ วัน นับแต่วันที่ลูกหนีผ้ ิ ดนัดชําระหนี ้ และในกรณี ท่ีขา้ พเจ้าย้าย
หน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่
หักเงินเดือนหรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิได้รบั จากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อชําระหนีด้ งั กล่าวให้สหกรณ์ฯ
ต่อไป ทัง้ นีจ้ นกว่าจะได้ชาํ ระหนีต้ ามหนังสือกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญ เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตที่ผูค้ า้ํ ประกันได้คา้ํ
ประกันนัน้ โดยสิน้ เชิงแล้ว
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการให้หักเงินชําระหนี ้
ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุขา้ งต้น
ลงชื่อ………………………………………..ผูค้ า้ํ ประกัน/ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(………………………………………)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(……………………………………….)
ลงชื่อ………………………………………..พยาน
(……………………………………….)

