หนังสื อเงินกูเ้ ลขที่....................................

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฏากร

หนังสื อกู้เงินพิเศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
วันที่..............................................................................
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.......................อายุ.......................ปี
เลขประจําตัวประชาชน.........................................................................เป็ น ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา
อื่นๆ ตําแหน่ง...............................................................................................................................................................................
สังกัด.........................................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.......................................................บาท
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่........................ถนน..................................ตําบล/แขวง................................................................
อําเภอ/เขต.....................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณี ย.์ .....................โทรศัพท์...................................................
ขอทําหนังสื อกูเ้ งินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อกูเ้ งินจะใช้คาํ ว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจํานวน .......................................บาท (.........................................)โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
จะนําไปใช้ในเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก ข้าพเจ้าได้รับเงินจํานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้วโดยใช้ผคู้ ้ าํ ประกันดังนี้
ลําดับ
ชื่อ-สกุล
เลขสมาชิก เบอร์โทรศัพท์
ตําแหน่ง
เงินเดือน ลายมือชื่อ
1
2
3
4
5
6
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสี ยดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ...............................ต่อปี
ในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยได้ตามที่สหกรณ์เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ตอ้ งแจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อที่ 3. ข้าพเจ้าขอชําระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ..............................................บาท จํานวน...............................งวด
ทั้งนี้ต้ งั แต่งวดประจําเดือน..........................................พ.ศ. ........................เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่ งคืนเงินก็(รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกําหนดภายในสิ้ นเดือนที่ระบุไว้สาํ หรับงวดนั้น ๆ
ข้อที่ 4. ในการส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 3. นั้นข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้ราย
เดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องส่ งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า
เพื่อส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ยความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไปโดยทําหนังสื อยินยอมให้หกั เงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้
ชําระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูพ้ ิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกนี้โดยสิ้ นเชิงแล้ว
ข้อที่ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณี ตามข้อบังคับในข้อที่วา่ ด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรี ยกคืนเงินกูใ้ ห้ถือว่าเงินกูท้ ี่
ได้รับไปจากสหกรณ์น้ ีเป็ นอันถึงกําหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพกั ต้องคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ให้ไว้

ข้อที่ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์วา่ ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจํา ข้าพเจ้าจะต้อง
แจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยูส่ หกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี้สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินสะสมสําหรับ
ข้าราชการบํานาญ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการ
หรื อหน่วยงานเจ้าต้นสังกัดหรื อนายจ้างจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ข้อที่ 7. ในการกูเ้ งินครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้นาํ ใบหุน้ ของสหกรณ์เลขที่ ..............................................จํานวน............................หุน้
เป็ นเงิน...............................บาท มาจํานําไว้เป็ นประกันเงินกูค้ รั้งนี้ดว้ ยและข้าพเจ้ายินยอมที่จะนําเงินค่าหุน้ ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้าใน
มาประกันเงินกูข้ องข้าพเจ้า
ข้อที่ 8. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้อที่ 9. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนี้อยูก่ บั สหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นาํ เงินค่าหุน้ เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนหรื อเงินอื่น
ใดที่ขา้ พเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยูก่ บั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อ
สัญญานี้เป็ นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หกั กลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอาํ นาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้อที่ 10. ข้าพเจ้าได้ทาํ หนังสื อยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้
สหกรณ์หน่วยงานต้นสังกัด และสําหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูพ้ ิเศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้าพยาน

ความคิดเห็นของผูบ้ งั คับบัญชาผูก้ ู้
ขอรับรองว่าผูก้ มู้ ีความจําเป็ นต้องขอกูจ้ ริ ง

ลงชื่อ............................................................ผูก้ เู้ งิน
(......................................................)

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

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

ผูบ้ งั คับบัญชา/ผอ.รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.

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

คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ที่ผกู ้ มู้ ีคู่สมรส)

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
วันที่..............................................................................

ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง.............................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสื อสําหรับ
เงินกูพ้ ิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกข้างต้นและข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญ
...................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.............................................)

ข้าพเจ้า............................................................ได้รับเงินกูจ้ าํ นวน.....................................................................................บาท
(............................................................................)ตามหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูพ้ ิเศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกนี้เป็ นไปการถูกต้องแล้ว
ณ วันที่ .............................. ................ โดย

เป็ นเงินสด

ลงชื่อ.............................................................ผูร้ ับเงิน

เช็ค

โอน/นําเข้าฝากบัญชีสหกรณ์ของข้าพเจ้า
ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่

เห็นควรอนุมตั ิ ลงชื่อ ......................................................... ผูจ้ ดั การ
อนุมตั ิ

ลงชื่อ ......................................................... เหรัญญิก
ลงชื่อ........................................................... กรรมการและเลขานุการ

พร้ อมนีข้ ้ าพเจ้ าได้ แนบหลักฐานประกอบคําขอกู้ดงั นี้
เอกสารสํ าหรับผู้ก้ ู
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจําตัวลูกจ้าง (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
2. สําเนาบัตรทะเบียนบ้าน (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
3. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อสําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) /สําเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน (รับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงิน)
เอกสารสํ าหรับผู้คาํ้ ประกัน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/บัตรประจําตัวลูกจ้าง (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
2. สําเนาบัตรทะเบียนบ้าน (ทั้งสมาชิกและคู่สมรส)
3. สําเนาทะเบียนสมรส หรื อสําเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี) /สําเนาใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
*โปรดเซนต์รับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ (ให้ใช้ปากกานํ้าเงินเท่านั้น) และตรวจสอบว่าบัตรหมดอายุหรื อยัง ต้องทําสัญญา
ด้วยตัวเอง ห้ามใช้เอกสารสําเนาทับสําเนา ห้ามใช้กระดาษที่ใช้แล้วมาถ่ายสําเนาเอกสารต่าง ๆ**

หนังสื อ ยินยอม ให้ ส่วนราชการ หักเงินชํ าระหนีค่ าหุ้นหรือเงินอืนใดให้ แก่ สหกรณ์ และให้ สหกรณ์ หักเงินค่ าหุ้น เงิน
ปันผลเงินเฉลียคืน หรือเงินอืนใดทีมีสิทธิได้ รับ โดยหักให้ สหกรณ์ เป็ นลําดับแรก
ทําทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขกาฬสิ นธุ์ จํากัด
วันที....................เดือน.........................พ.ศ. ...............
ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………..อายุ.....................ปี
เลขทีบัตรประจําตัวประชาชน..........................................................................................................................................
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที...............หมู.่ .............ซอย...............................ถนน................................ตําบล...............................
อําเภอ........................................จังหวัด..........................................โทรศัพท์ / มือถือ......................................................
* รับราชการ หรื องานประจําตําแหน่ง..............................................................................................................................
หน่วย สสอ./รพ./สสจ./อืน ๆ ระบุ...........................................................ได้รับเงินได้รายเดือน...............................บาท
เงินประจําตําแหน่ง................................. บาท
* สมาชิกทะเบียนที............................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงาน ทีข้าพเจ้าสังกัดอยูห่ กั เงิน และนําส่ ง
เงินให้สหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมฉบับนีต่อสหกรณ์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกอยูเ่ พือให้ตน้
สังกัดหักส่ งเงินทีข้าพเจ้ามีสิทธิ ได้รับทังปั จจุบนั และอนาคต ส่ งให้แก่สหกรณ์ ดังนี
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินหักเงินเดือน ค่าจ่าง เงินบําเหน็จ – บํานาญ หรื อ เงินอืนใดที
ข้าพเจ้าได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ ทังปั จจุบนั อนาคต ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้งให้ใน
แต่ละเดือนและส่ งชําระหนี ชําระค่าหุ น้ หรื อเงินอืนแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยหักเป็ นลําดับแรก
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไว้วา่ “ให้เพิมความต่อไปนีเป็ นมาตรา 42/1
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 42/1 เมือสมาชิกได้ทาํ ความยินยอมเป็ นหนังสื อไว้กบั สหกรณ์ ให้ผบู ้ งั คับบัญชาในหน่วยงาน
ของรัฐหรื อนายจ้างในสถานประกอบการ หรื อหน่วยงานอืนใดทีสมาชิกปฏิบตั ิหน้าทีอยู่ หักเงินเดือนหรื อค่าจ้างหรื อ
เงินอืนใดทีถึงกําหนดจ่ายแก่สมาชิกนัน เพือชําระหนีหรื อภาระผูกพันอืนทีมีต่อสหกรณ์ ให้แก่สหกรณ์ตามจํานวน
สหกรณ์แจ้งไปจนกว่าหนี หรื อภาระผูกพันนันจะระงับสิ นไป ให้หน่วยงานนันหักเงินดังกล่าว และส่ งเงินทีหักไว้นนั
ให้แก่สหกรณ์โดยพลัน
การแสดงเจตนายินยอมตามวรรคหนึง มิอาจจะถอนคืนได้ เว้นแต่สหกรณ์ให้ความยินยอม
การหักเงินตามวรรคหนึง ต้องหักให้สหกรณ์เป็ นลําดับแรก ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้า
กองทุนทีสมาชิกต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียง
ชีพ กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม”
ข้อ 2. กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ บํานาญหรื อเงินอืนใดข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานทีข้าพเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบําเหน็จ บํานาญหรื อ
เงินอืนใด ทีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามข้อ 1. ตามจํานวนทีสหกรณ์ได้แจ้ง และให้ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนัน
ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าทุกครัง

ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค้าจ้างเงินบําเหน็จ-บํานาญ หรื อเงินอืนใด ไม่วา่ กรณี ใดตาม ข้อ 2. เมือได้หกั ชําระหนี
แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินดังกล่าวส่ งชําระหนีให้สหกรณ์ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสื อยินยอมให้หกั เงินตาม ข้อ 3. นี ให้มีผลตังแต่บดั นีเป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการ
ให้คาํ ยินยอมนีไม่วา่ ทังหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์หรื อพ้นภาระ
หนีสิ นทีข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคํายินยอมเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์
ข้อ 5 ในกรณี ทีข้าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่ วนราชการทีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอืนหรื อ
หน่วยงานอืนของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อ
หน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน แห่งใดแห่งหนึงทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินได้รายเดือน
ค่าจ้าง เงินบําเหน็จ-บํานาญ หรื อเงินอืนใดในลักษณะเดียวกันทีข้าพเจ้ามี สิ ทธิ จะได้รับจากทางราชการหน่วยงานของ
รัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน แล้วแต่กรณี เพือส่ งชําระหนี ชําระค่าหุ น้ หรื อเงินอืน ให้สหกรณ์แทนข้าพเจ้าได้
ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสื อฉบับนีทุกประการเพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อ
แจ้งให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท่องถินทีข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่ พือดําเนินการดังกล่าว
ข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข่อ 6 ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หกั เงินค่าหุ น้ เงินฝาก เงินปั นผล เงินเฉลียคืน และเงินทีสหกรณ์จ่ายให้
ข้าพเจ้า รวมทังสิ ทธิ เรี ยกร้องต่าง ๆ ทีข้าพเจ้าได้รับในระหว่างทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ให้สหกรณ์ในฐานะ
เจ้าหนีของข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชําระหนีเป็ นลําดับแรก ถัดจากหนีภาษีอากร และการหักเงินเข้ากองทุนทีสมาชิก
ต้องถูกหักตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ กฎหมายว่าด้วยกองทุนสํารองเลียงชีพกฎหมายว่า
ด้วยการคุม้ ครองแรงงาน และกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม จนกว่าจะชําระหนีเสร็ จสิ น ตามมาตรา 42/1 แห่ง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 8 ทีกําหนดไว้ในพระบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 หนังสื อ
ยินยอมฉบับนีทําขึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อนีทังหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญหนังสื อยินยอมฉบับนี ข้าพเจ้าได้ทาํ ไว้
เป็ นหลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชือ)........................................................ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(........................................................)

(ลงชือ).......................................................
(......................................................)
ผูบ้ งั คับบัญชา/ผอ.รพช./สสอ./หัวหน้ากลุ่มงานใน สสจ.

(ลงชือ)........................................................การเงิน
(........................................................)
(ลงชือ)........................................................พยาน
(........................................................)

(ลงชือ)........................................................พยาน
(........................................................)

หนังสือเงินกูที่ ............../.............
ชื่อผูกู...........................................

สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประวลรัษฎากร

หนังสือคํ�าประกันสําหรับเงินกูพเิ ศษเพ�ือพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
เขียนที� สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
วันที่ .............................................
ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ….…….ป
เลขประจําตัวประชาชน .................................................. เปน
ขาราชการ ลูกจ้ างประจํา
อืน่ ๆ ............................................ ตําแหนง .........................................................
สังกัด....................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................. บาท
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่ .................หมูที่ ............. ถนน............................... ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................
ไดทําหนังสือคํ �าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามท่สี หกรณไดให นาย/นาง/นางสาว........................................................กูเงิน จํานวนเงินกู
...................................บาท (........................................)ตามหนังสือเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ที่ ............................/............................. ลงวันที� ............................ และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูก
ตองแลว ขาพเจายินยอมคํ �าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้ อมดอกเบี �ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
พันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นนั้ ดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูก ูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู
พิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี �สิน และคาสินไหม ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ข อ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน
เหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอืน่ ซึง่
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบู ังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จา ย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม

ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได ชําระ
หนี้ตามหนังสือกูเงินพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกขาพเจาได คํ�าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ
ไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จา ยใหสหกรณจนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหนีจ้ นสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยา ยทีอ่ ยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลงชื่อ…………………………….................ผู้คํ �าประกัน
(………………...…......................…….)
ลงชื่อ………………….....…….......……...พยาน
(……..........…………..……………….)
ลงชื่อ………………………............……...พยาน
(……………….………............……….)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................
ขาพเจา นาย/นาง......................................................เปนคูส มรสของ นาย/นาง........................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค � าํ ประกันเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงนี้
ตามหนังสือคํ �าประกัน เงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(......................................................)

หนังสือเงินกูที่ ............../.............
ชื่อผูกู...........................................

สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประวลรัษฎากร

หนังสือคํ�าประกันสําหรับเงินกูพเิ ศษเพ�ือพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
เขียนที� สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
วันที่ .............................................
ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ….…….ป
เลขประจําตัวประชาชน .................................................. เปน
ขาราชการ ลูกจ้ างประจํา
อืน่ ๆ ............................................ ตําแหนง .........................................................
สังกัด....................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................. บาท
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่ .................หมูที่ ............. ถนน............................... ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................
ไดทําหนังสือคํ �าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามท่สี หกรณไดให นาย/นาง/นางสาว........................................................กูเงิน จํานวนเงินกู
...................................บาท (........................................)ตามหนังสือเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ที่ ............................/............................. ลงวันที� ............................ และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูก
ตองแลว ขาพเจายินยอมคํ �าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้ อมดอกเบี �ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
พันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นนั้ ดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูก ูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู
พิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี �สิน และคาสินไหม ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ข อ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน
เหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอืน่ ซึง่
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบู ังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จา ย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม

ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได ชําระ
หนี้ตามหนังสือกูเงินพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกขาพเจาได คํ�าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ
ไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จา ยใหสหกรณจนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหนีจ้ นสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยา ยทีอ่ ยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลงชื่อ…………………………….................ผู้คํ �าประกัน
(………………...…......................…….)
ลงชื่อ………………….....…….......……...พยาน
(……..........…………..……………….)
ลงชื่อ………………………............……...พยาน
(……………….………............……….)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................
ขาพเจา นาย/นาง......................................................เปนคูส มรสของ นาย/นาง........................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค � าํ ประกันเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงนี้
ตามหนังสือคํ �าประกัน เงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(......................................................)

หนังสือเงินกูที่ ............../.............
ชื่อผูกู...........................................

สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประวลรัษฎากร

หนังสือคํ�าประกันสําหรับเงินกูพเิ ศษเพ�ือพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
เขียนที� สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
วันที่ .............................................
ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ….…….ป
เลขประจําตัวประชาชน .................................................. เปน
ขาราชการ ลูกจ้ างประจํา
อืน่ ๆ ............................................ ตําแหนง .........................................................
สังกัด....................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................. บาท
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่ .................หมูที่ ............. ถนน............................... ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................
ไดทําหนังสือคํ �าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามท่สี หกรณไดให นาย/นาง/นางสาว........................................................กูเงิน จํานวนเงินกู
...................................บาท (........................................)ตามหนังสือเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ที่ ............................/............................. ลงวันที� ............................ และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูก
ตองแลว ขาพเจายินยอมคํ �าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้ อมดอกเบี �ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
พันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นนั้ ดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูก ูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู
พิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี �สิน และคาสินไหม ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ข อ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน
เหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอืน่ ซึง่
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบู ังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จา ย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม

ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได ชําระ
หนี้ตามหนังสือกูเงินพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกขาพเจาได คํ�าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ
ไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จา ยใหสหกรณจนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหนีจ้ นสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยา ยทีอ่ ยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลงชื่อ…………………………….................ผู้คํ �าประกัน
(………………...…......................…….)
ลงชื่อ………………….....…….......……...พยาน
(……..........…………..……………….)
ลงชื่อ………………………............……...พยาน
(……………….………............……….)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................
ขาพเจา นาย/นาง......................................................เปนคูส มรสของ นาย/นาง........................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค � าํ ประกันเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงนี้
ตามหนังสือคํ �าประกัน เงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(......................................................)

หนังสือเงินกูที่ ............../.............
ชื่อผูกู...........................................

สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประวลรัษฎากร

หนังสือคํ�าประกันสําหรับเงินกูพเิ ศษเพ�ือพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
เขียนที� สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
วันที่ .............................................
ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ….…….ป
เลขประจําตัวประชาชน .................................................. เปน
ขาราชการ ลูกจ้ างประจํา
อืน่ ๆ ............................................ ตําแหนง .........................................................
สังกัด....................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................. บาท
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่ .................หมูที่ ............. ถนน............................... ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................
ไดทําหนังสือคํ �าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามท่สี หกรณไดให นาย/นาง/นางสาว........................................................กูเงิน จํานวนเงินกู
...................................บาท (........................................)ตามหนังสือเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ที่ ............................/............................. ลงวันที� ............................ และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูก
ตองแลว ขาพเจายินยอมคํ �าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้ อมดอกเบี �ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
พันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นนั้ ดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูก ูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู
พิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี �สิน และคาสินไหม ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ข อ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน
เหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอืน่ ซึง่
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบู ังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จา ย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม

ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได ชําระ
หนี้ตามหนังสือกูเงินพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกขาพเจาได คํ�าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ
ไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จา ยใหสหกรณจนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหนีจ้ นสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยา ยทีอ่ ยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลงชื่อ…………………………….................ผู้คํ �าประกัน
(………………...…......................…….)
ลงชื่อ………………….....…….......……...พยาน
(……..........…………..……………….)
ลงชื่อ………………………............……...พยาน
(……………….………............……….)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................
ขาพเจา นาย/นาง......................................................เปนคูส มรสของ นาย/นาง........................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค � าํ ประกันเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงนี้
ตามหนังสือคํ �าประกัน เงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(......................................................)

หนังสือเงินกูที่ ............../.............
ชื่อผูกู...........................................

สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประวลรัษฎากร

หนังสือคํ�าประกันสําหรับเงินกูพเิ ศษเพ�ือพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
เขียนที� สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
วันที่ .............................................
ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ….…….ป
เลขประจําตัวประชาชน .................................................. เปน
ขาราชการ ลูกจ้ างประจํา
อืน่ ๆ ............................................ ตําแหนง .........................................................
สังกัด....................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................. บาท
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่ .................หมูที่ ............. ถนน............................... ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................
ไดทําหนังสือคํ �าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามท่สี หกรณไดให นาย/นาง/นางสาว........................................................กูเงิน จํานวนเงินกู
...................................บาท (........................................)ตามหนังสือเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ที่ ............................/............................. ลงวันที� ............................ และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูก
ตองแลว ขาพเจายินยอมคํ �าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้ อมดอกเบี �ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
พันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นนั้ ดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูก ูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู
พิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี �สิน และคาสินไหม ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ข อ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน
เหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอืน่ ซึง่
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบู ังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จา ย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม

ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได ชําระ
หนี้ตามหนังสือกูเงินพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกขาพเจาได คํ�าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ
ไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จา ยใหสหกรณจนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหนีจ้ นสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยา ยทีอ่ ยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลงชื่อ…………………………….................ผู้คํ �าประกัน
(………………...…......................…….)
ลงชื่อ………………….....…….......……...พยาน
(……..........…………..……………….)
ลงชื่อ………………………............……...พยาน
(……………….………............……….)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................
ขาพเจา นาย/นาง......................................................เปนคูส มรสของ นาย/นาง........................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค � าํ ประกันเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงนี้
ตามหนังสือคํ �าประกัน เงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(......................................................)

หนังสือเงินกูที่ ............../.............
ชื่อผูกู...........................................

สหกรณไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมป
ตามประวลรัษฎากร

หนังสือคํ�าประกันสําหรับเงินกูพเิ ศษเพ�ือพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิก
เขียนที� สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
วันที่ .............................................
ขาพเจา ...........................……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................อายุ….…….ป
เลขประจําตัวประชาชน .................................................. เปน
ขาราชการ ลูกจ้ างประจํา
อืน่ ๆ ............................................ ตําแหนง .........................................................
สังกัด....................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.............................. บาท
ที่อยูปจจุบนั บานเลขที่ .................หมูที่ ............. ถนน............................... ตําบล/แขวง..............................
อําเภอ/เขต.................................จังหวัด............................รหัสไปรษณีย...................โทรศัพท.....................
ไดทําหนังสือคํ �าประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขกาฬสินธุ์ จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพือ่ เปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามท่สี หกรณไดให นาย/นาง/นางสาว........................................................กูเงิน จํานวนเงินกู
...................................บาท (........................................)ตามหนังสือเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก
ที่ ............................/............................. ลงวันที� ............................ และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูก
ตองแลว ขาพเจายินยอมคํ �าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้ อมดอกเบี �ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
พันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นนั้ ดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูก ูในเรื่องการสง
เงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกู
พิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี �สิน และคาสินไหม ทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ข อ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณ ไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปน
เหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอืน่ ซึง่
คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูก ู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาว
ใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผบู ังคับบัญชาหรือ
เจาหนาที่ผูจา ยเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จา ย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระ
ใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอม

ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะได ชําระ
หนี้ตามหนังสือกูเงินพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกขาพเจาได คํ�าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบ
ไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จา ยใหสหกรณจนกวาสหกรณจะ
ไดรับชําระหนีจ้ นสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยา ยทีอ่ ยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือ
โดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปน
สําคัญ
ลงชื่อ…………………………….................ผู้คํ �าประกัน
(………………...…......................…….)
ลงชื่อ………………….....…….......……...พยาน
(……..........…………..……………….)
ลงชื่อ………………………............……...พยาน
(……………….………............……….)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................
ขาพเจา นาย/นาง......................................................เปนคูส มรสของ นาย/นาง........................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค � าํ ประกันเงินกูพิเศษเพื�อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกของสหกรณออมทรัพยแหงนี้
ตามหนังสือคํ �าประกัน เงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
………………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(......................................................)

