ชุดสัญญาเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ (สก.)
ความเห็นของกรรมการประจําหน(วย
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ขาพเจาไดพิจารณา ตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังนี้
1. ความมุงหมายและเหตุผลแหงการกูเงิน ซึ่งชี้แจงไวในคําขอกูเงินนี้ เป&นความจริง
2. ในเวลาป(จจุบันนี้ ผูขอกูเงินไมอยูในระหวางการสอบสวนหรือตองโทษทางวินัย
ลายมือชื่อ………………………………………….กรรมการหน(วย...........…….………..…………..
(……………..………………………….…)
เรียน ผูจัดการ
ไดตรวจสอบสัญญาเงินกูและเอกสารประกอบการกู ตลอดทั้งสัญญาค้ําประกันเงินกูและเอกสารประกอบการค้ํา
ประกัน พบวา เรียบรอย ถูกตองและ เป&นไปตามระเบียบ มติที่ประชุมคณะกรรมการ เห็นควรนําเสนอคณะกรรมการเงินกู
พิจารณาอนุมัติใหเงินกูแกสมาชิกตอไป
(นางนาตยา เผาพันธ:)
หัวหนาฝ<ายสินเชื่อ
……/…………/………..

(นางสาววรินท:รัตน: เนตรไลย:)
หัวหนาฝ<ายติดตามและเรงรัดหนี้สิน
……/…………../……….

เรียน คณะกรรมการเงินกู
- ไดตรวจสอบสัญญาเงินกูและเอกสารประกอบสัญญากู ถูกตองแลว ตามที่เจาหนาที่เสนอ
- เพื่อพิจารณาตอไป
(นางสุพัตรา เอกอายะ)
ผูจัดการ
……/…………../……….
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการเงินกู

คณะกรรมการเงินกู ไดพิจารณาอนุมัติใหนาย/นาง/นางสาว……………………….………………………….……..
กูเงินสามัญสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ เป&นเงินจํานวน………………………….……..บาท ตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการเงินกู ครั้งที่……..…./……………..เมื่อวันที่…….เดือน…………………………พ.ศ………….
โดยอนุมัติแบบไม(มีเงื่อนไข หรือ มีเงื่อนไข ซึ่งผูกูตองแกไขหรือเพิม่ เติมเอกสารดังนี้คือ.-

1.
2.
3.
4.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….….
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
ลงชื่อ……………………………………..ประธานกรรมการเงินกู
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
ลงชื่อ…………………………………กรรมการ
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
ลงชื่อ…………………………………กรรมการ
ลงชื่อ……………………………….กรรมการ
ลงชื่อ…………………………………กรรมการ
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คําแนะนําประกอบการจัดทําสัญญากูเงิน (สามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ สก.)
โปรดอ(านคําแนะนํา เพื่อประโยชน4ในการจัดทําสัญญากูเงินจากสหกรณ4ออมทรัพย4สาธารณสุขนครพนม จํากัด
เอกสารประกอบของผูกู
เอกสารประกอบของผูค้ําประกัน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรขาราชการ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ บัตรขาราชการ
สําเนาทะเบียนบานของผูกู
สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกัน
สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยาหรืออื่นๆ
สําเนาทะเบียนสมรสหรือใบหยาหรืออื่นๆ
สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรสผูกู
สําเนาบัตรประจําตัวคูสมรสผูค้ําประกัน
สําเนาทะเบียนบานคูสมรสผูกู
สําเนาทะเบียนบานของคูสมรสผูค้ําประกัน
อื่น ๆ (ระบุ)........................................................
อื่นๆ (ระบุ) ............................................................
โปรดอ(านคําแนะนํา เพื่อประโยชน4ในการจัดทําสัญญาเงินกู
1. ใหผู กู แนบสลิ ป เงิ น เดื อ นป( จ จุ บั น จากตนสั ง กั ด เพื่ อ ประกอบการกู หรื อ พิ ม พ: จ ากระบบและผู กู รั บ รองสํา เนาถู ก ตอง
2. เอกสารประกอบการกู ยื ม เจาของเอกสารตองรั บ รองสํา เนาถู ก ตองดวยตนเอง
3. เอกสารประกอบการค้ําประกัน เจาของเอกสารตองรับรองสําเนาถูกตองดวยตนเอง
4. เอกสารสัญญาเงินกูที่เขียนผิด ใหขีดฆา และลงนามกํากับ (สัญญากูใหผูกูลงนามกํากับ/สัญญาค้ําประกันใหผูค้ําประกันลงนาม
กํากับ)
5. เอกสารหมดอายุไม(สามารถทํานิติกรรมสัญญากับสหกรณ4ได
6. พยานในเอกสารสัญญากูเงินและสัญญาค้ําประกัน ลงนามโดยบุคคลต(อไปนี้ พยานที่ 1 เป&นกรรมการประจําหนวยหรือ
ผูประสานงานระดับอําเภอที่ไดรับการแตงตัง้ พยานที่ 2 เป&นสมาชิกสามัญที่อยูในเหตุการณ:ทําสัญญากูเงิน โดยพยานตอง
เป;นบุคคลชุดเดียวกันตลอดสัญญา)
7. สมาชิกหน(วยบํานาญ ไมตองมีการลงนามในสวนของบันทึกการพิจารณาใหความเห็นของบังคับผูบัญชา
8. การลงวันที่ในสัญญากูใหลงไดเฉพาะ บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของบังคับผูบัญชาเท(านั้น นอกนั้นไมตองลงวันที่
โดยสหกรณ:จะประทับวันทีใ่ หในวันที่สัญญามีผลการบังคับใช
9. ในกรณีที่สมาชิกกูเงินเพื่อชําระหนี้กับสถาบันการเงินอื่น ใหแจงเจาหนาที่ และนําหนังสือรับรองหนี้หรือสําเนาใบเสร็จ
เดือนสุดทายที่เป;นป>จจุบันแนบสัญญาเงินกู
10. กรณีสมาชิกประสงค:ขอรับเงินกูโดยใหสหกรณ:ฯ โอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร ใหระบุชื่อบัญชีที่เปJดไวกับธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี พรอมลงนามผูรับเงินในเอกสารสัญญากูเงินใหเรียบรอย
11. ในหนังสือยินยอมใหสวนราชการ/หนวยงาน หักชําระหนี้สหกรณ:ออมทรัพย: ผูกูและผูค้ําประกัน ตองลงนามในเอกสาร
ทุกคน (คนละฉบับ)
12. สหกรณ:ไมอนุญาตใหนํากระดาษใชช้ํา (reuse)) มาใช ในการถายเอกสารประกอบการจัดทําสัญญากูเงินกับสหกรณ:
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รับที่…………./………………
วันที่……………………...…..
เวลา..............................น.

หนังสือกูที…่ ……..…./……..……
วันที่…………..………..………...
บัญชีเงินกูที่...................................

คําขอกูเงินสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ
เขียนที่………………………..…...……………..…..
วันที่……….………………………………..………..

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ขาพเจา …………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่…………..……..อายุ.................ปK เลขประจําตัว
ประชาชน
เป&น
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
ตําแหนง..............................................................สังกัด.................................................................... ไดรับเงินเดือน / คาจาง
เดือนละ..............................บาท เงินประจําตําแหนง เดือนละ.....................บาท
ที่อยูป(จจุบัน บานเลขที่ ................หมูที่.........ถนน.......................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต...............................................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย:..............................................
โทรศัพท:..................................................... ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ เพื่อโปรดพิจารณา
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญเพื่อการดํารงชีพ จํานวน………………..…บาท (……...…………………………………..…………)
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแหงการกูโดยชัดเจน) ………………………………..…………………………….……………
………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………….…………….
ขอ 2. ขาพเจาขอเสนอผูค้ําประกันดังตอไปนี้ คือ
ลําดับ

ชื่อ

สมาชิก
ทํางานประจําใน
เลขทะเบียนที่ ตําแหน(งและสังกัด

เงินเดือน/
ค(าจาง

ลายมือชื่อ
ผูค้ําประกัน

1.
2.
3.
4.
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอชําระคืนตนเงินกูเป&นงวดรายเดือนแบบ
ตนเงินเทากันทุกงวด ๆละ ............................. บาท พรอมดวยดอกเบี้ย จํานวน.......................งวด
ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ๆ ละ.............................บาท
จํานวน........................งวด
ขอ 4. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ ใหไวตอ
สหกรณ:ตามแบบที่สหกรณ:กําหนด
ขอ 5. ในการขอกูเงินครั้งนี้ คูสมรสของขาพเจา (ถามี) ไดตกลงที่จะทําหนังสือยินยอมใหไวเป&นหลักฐานตามแบบที่
สหกรณ:กําหนด
ลงชื่อ........................................................ผูขอกูเงิน
(........................................................)

สหกรณ4ไดรับยกเวนไม(ตองติดอากร
แสตมป@ตามประมวลรัษฎากร
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หนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ
เลขที่..................../.............................
วันที่........เดือน...............................พ.ศ.................
ขาพเจา.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................อายุ.............ปK
เลขประจําตัวประชาชน เป&น
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
อื่น ๆ ......................................................ตําแหนง...........................................................................
สังกัด.................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ........................ บาท เงินประจําตําแหนง...................บาท
ที่อยูป(จจุบัน บานเลขที่ ...............หมูที่.....ถนน..........................................ตําบล/แขวง.................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย:.......................โทรศัพท:................................
ขอทําหนังสือกูเงิน ใหไวตอสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด ซึ่งตอไปในหนังสือกูเงินนี้จะใชคําวา
“สหกรณ:” เพื่อเป&นหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ: เป&นจํานวน...................................บาท(.................................................................)
โดยมีวัตถุประสงค:เพื่อ ............................................................................และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณ:ในอัตรารอยละ......................ตอปK
ในกรณีที่มีเหตุจําเป&นที่สหกรณ:จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณ:เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณ:เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณ:ไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาขอชําระคืนหนี้เงินกูเป&นงวดรายเดือน ดังนี้
ตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ................................. บาท พรอมดวยดอกเบี้ย จํานวน...................งวด
ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวดๆ ละ............................บาท จํานวน...................งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน....................................พ.ศ. ................ เป&นตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับ
งวดนั้นๆ
ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ยตาม ขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่
ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณ:นั้น จากเงินได
รายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณ:ดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมหักเงินได
รายเดือนและเงินไดอื่นมอบไว ทั้งนี้ จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอที่วาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือ
วาเงินกูที่ไดรับไปจากสหกรณ:นี้เป&นอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลา
ที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณ:วา ถาขาพเจาออก หรือ ยายจากราชการหรืองานประจํา
ขาพเจาจะตองแจงเป&นหนังสือใหสหกรณ:ทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณ:ใหเสร็จสิ้นเสียกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน
ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสม
สําหรับขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่น
ใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา
หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณ:ใหเสร็จสิ้น
เสียกอนได
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ขอ 7. ในการกูเงินครั้งนี้ ขาพเจาไดนําใบหุนของสหกรณ:เลขที่................จํานวน.........หุนเป&นเงิน.........................บาท
มาจํานําไวเป&นประกันเงินกูครั้งนี้ดวยและขาพเจายินยอมที่จะนําเงินคาหุนที่จะเกิดขึ้นในภายหนามาประกันเงินกูของขาพเจา
ขอ 8. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ:ทราบเป&นหนังสือโดยทันที
ขอ 9. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ: ขาพเจาประสงค:ใหสหกรณ:นําเงินคาหุน เงินป(นผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงิน
อื่นใดที่ขาพเจาไดรับ ไปหักกลบลบหนี้กับหนี้เงินกูที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณ:ไดเมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาว และให
ถือเอาขอสัญญานี้เป&นเจตนาของขาพเจาที่จะใหหักกลบหนี้ โดยใหสหกรณ:มีอํานาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได
ขอ 10. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวให
สหกรณ: หนวยงานตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเป&นหลักฐาน
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเป&น
สําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ...................................................................ผูกูเงิน
(.........................................................................)

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

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

คํายินยอมของคู(สมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคู(สมรส)
เขียนที่........................................................
วันที่...........เดือน...............................พ.ศ.............
ขาพเจานาย/นาง..................................................เป&นคูสมรสของนาย/นาง............................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ ของสหกรณ:ออมทรัพย:แหงนี้ ตามหนังสือกู
เงินสําหรับเงินกูสามัญขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเป&นสําคัญ
................................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
(..............................................................)
.................................................................ผูกูเงิน
(...............................................................)
ขาพเจา............................................................................ไดรับเงินกูจํานวน..................................................บาท
(....................................................) ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ นี้ไปเป&นการถูกตอง
แลว ณ วันที่......เดือน.........................พ.ศ............. โดย เป&นเงินสด
เช็ค
โอน/นําเงินฝากบัญชีของขาพเจา
ชื่อธนาคาร..........................................................สาขา..................................บัญชีเลขที่..........................................................
ลงชื่อ...........................................................ผูรับเงิน
(........................................................................)

ลงชือ่ ...........................................................เจาหนาที่ผูจายเงิน
(..................................................................)

ลงชือ่ ..........................................................เจาหนาที่ผูตรวจหนังสือกูเงิน
(..................................................................)

สหกรณ:ไดรับยกเวน
ไมตองติดอากรแสตมปS
ตามประมวลรัษฎากร

6

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ
เลขที่................../................
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ................
ขาพเจา ..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................อายุ..................ปK
เลขประจําตัวประชาชน - เป&น
ขาราชการ
ลูกจางประจํา
อื่น ๆ ......................................................ตําแหนง....................................................สังกัด..................................................
ไดรับเงินเดือน / คาจาง เดือนละ................................. บาท
ที่อยูป(จจุบัน บานเลขที่ ................หมูที่............ถนน........................................ตําบล/แขวง..........................................
อําเภอ/เขต......................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย:.......................โทรศัพท:.................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใช
คําวา “สหกรณ:” เพื่อเป&นหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณ:ไดให.........................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู.................................บาท
(...........................................) ตามหนังสือเงินกูเงินสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ ที่......../....... ลงวันที่......................
และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณ:โดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระติดพันอันเป&นอุปกรณ:แหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาว ตาม ขอ 1. และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้
อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจา
ยอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆทุกประการจนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันจะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเป&นสมาชิกของสหกรณ:ไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเป&นเหตุใหขาพเจา
หลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ:
เห็นสมควรเขาเป&นผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณ:แทนผูกู หลังจากสหกรณ:ไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้ โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน
และเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณ: จากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใด
ของขาพเจาสงตอสหกรณ:ดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ: และ
ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา มอบไวใหสหกรณ:
เพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณ:จนกวาสหกรณ:จะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณ:ทราบเป&นหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเป&นสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(..............................................................)
ลงชื่อ.................................................................กรรมการ
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
(................................................................)
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คํายินยอมของคู(สมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่.............................................................
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ................
ขาพเจานาย/นาง.................................................................เป&นคูสมรสของนาย/นาง.......................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเป&นผูค้ําประกันเงินกูสามัญเพื่อคุณภาพชีวิตสมาชิกวัยเกษียณ ของสหกรณ:ออมทรัพย:แหงนี้
ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเป&นสําคัญ
……………..……………………………………คูสมรสผูใหคํายินยอม
(..........................................................)
...........................................................ผูค้ําประกัน
(..........................................................)
หมายเหตุ

สหกรณ:ควรจัดใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันไวประกอบ
เป&นหลักฐานดวย
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คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน
******************************
เรียน สมาชิกสหกรณ4ออมทรัพย4สาธารณสุขนครพนม จํากัด / ผูค้ําประกัน ทุกท(าน
กอนที่ทานจะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอาน และตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
ค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําสัญญาค้ําประกันการที่
ผูค้ําประกันลงลายมือชื่อในสัญญาค้ําประกันให (ผูกู) นาย/นาง/นางสาว...........................................................................
เพื่อค้ําประกันหนี้
ประเภทฉุกเฉิน
ประเภทสามัญ
พิเศษ ระหวาง สหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุข
นครพนม จํากัด ( ผูใหกู ) กับ ผูกู ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดชอบตอผูใหกูในสาระสําคัญ ดังนี้.1. ผูค้ําประกัน จะตองรับผิดชอบอยางจํากัด ตามที่กําหนดในสัญญากูยืมเงิน
2. ผูค้าํ ประกันจะตองรับผิดชอบตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกูคางชําระกับผูใหกูตามสัญญากูยืมเงินและ
อาจตองรับผิดชอบชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกดวย
3. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดชอบในวงเงินตามสัญญากูยืมเงินและเงินกูเพิ่มเติมที่จะมีขึ้นตอไป
4. ผูค้ําประกันตองรับผิดชอบรวมกับผูกู
5. เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมดที่ผูคางชําระ
6. เป&นสัญญาค้ําประกันตอเนื่องกันไปไมจํากัดเวลา ผูค้ําประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได
นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดชอบตางๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา
ค้ําประกัน
สหกรณ4ฯไดเตือน และผูค้ําประกัน ไดรับทราบคําเตือนแลว จึงลงลายมือชื่อไวเป;นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูค้ําประกัน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูค้ําประกัน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูค้ําประกัน
(.....................................................)
(ลงชื่อ) ....................................................... ผูค้ําประกัน
(.....................................................)

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

(ลงชื่อ) ....................................................... เจาหนาที่สหกรณ:
(....................................................)
........./....................../.............
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หนังสือยินยอมใหส(วนราชการ/หน(วยงาน หักเงินชําระหนี้สหกรณ4ออมทรัพย4 (ผูกู)
เขียนที่………………………...……………………………….
วันที…่ ……เดือน………………….พ.ศ……..…….
ขาพเจา………………………………………………………...…..อายุ……..…ปK ป(จจุบันอยูบานเลขที…่ ..………...…..หมูที่….……...
ตรอก/ซอย………………..………………...ถนน……….……..…………………ตําบล/แขวง………….………..……….อําเภอ/เขต.........………….………….
จังหวัด………………………………รับราชการสังกัด………….…………………….ตําแหนง……….…..……….…………………...และเป&นสมาชิกสหกรณ:
ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที…่ ……...…………… มีความประสงค:ใหสวนราชการ/หนวยงานทีข่ าพเจา
สังกัดอยู หักเงิน และนําสงใหสหกรณ:ออมทรัพย:ที่ขาพเจาเป&นสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ หรือหนวยงาน
ที่ขาพเจาสังกัดอยู ทัง้ ป(จจุบันและอนาคต ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ทั้งป(จจุบนั และอนาคต
ตามจํานวนที่สหกรณ:ออมทรัพย:
สาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดแจงใหในแตละเดือน และสงชําระหนี้ ชําระคาหุนหรือเงินอื่น แลวแตกรณีใหสหกรณ:ออมทรัพย:
สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเป&นขาราชการ/ ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ขาพเจา
ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามขอ 1 ตามจํานวนที่สหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดแจงและสง
เงินจํานวนนั้นใหสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด ตามขอ 2 เมื่อไดหัก
ชําระหนี้แกทางราชการแลว( ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด กอนเป&นอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามทัง้ 3 ขอ นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เป&นตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการ
ใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเป&นสมาชิกของสหกรณ: และพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอสหกรณ:
เวนแตจะไดรับคํายินยอมเป&นหนังสือจากสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค:กรปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองค:กร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง ที่ขาพเจาโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองค:กรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี
เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใหสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจา
สัญญาวาจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณ:ไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือหนวยงานของ
รัฐ หรือองค:กรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู เพื่อดําเนินการดังกลาวแทนขาพเจาก็เป&นการเพียงพอแลว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แลว ตรงตามเจตนารมณ:ของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเป&นสําคัญ
หนังสือนี้ทาํ ขึ้น 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวกับสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ฉบับที่สองเก็บไวกับสมาชิก
ลงชื่อ…………………………………….……………………….…..ผูใหคํายินยอม
(……………………………………………………………….) (ผูกู)
ลงชื่อ……………………………………………………………….…กรรมการ
(……………………….……………………………………….)
ลงชื่อ..........................…………………………………………..พยาน
(………………………………………………………………..)

10
หนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชี (ผูกู)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………………..……………………………
เรียน ผูจัดการ......................................................... จํากัด (มหาชน) สาขา.............................
1. ขาพเจา...………………………………………….ตําแหนง..……………………………………….สังกัด………………………………………
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่………………………………………………..เจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร....................................... จํากัด
สาขา.............................. ประเภท……………….……บัญชีเลขที่……………………………..ยินยอมใหธนาคาร......................................
จํากัด สาขา.............................. หักเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อชําระใหแกสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด ตาม
จํานวนเงินที่สหกรณ:ฯไดแจงใหธนาคารฯทราบในแตละเดือน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ………………………………………… เป&นตนไป

(ลงชื่อ)
ผูใหคํายินยอม(ผูกู)
(…………..…………………………..……………)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(…………………………..…………………………)
(ลงชื่อ)
พยาน
(……………………………………………..………)

11
หนังสือยินยอมใหส(วนราชการ/หน(วยงาน หักเงินชําระหนี้สหกรณ4ออมทรัพย4(ผูค้ําประกัน)
เขียนที่………………………...……………………………….
วันที…่ ……เดือน………………….พ.ศ……..…….
ขาพเจา………………………………………………………...…..อายุ……..…ปK ป(จจุบันอยูบานเลขที…่ ..………...…..หมูที่….……...
ตรอก/ซอย………………..………………...ถนน……….……..…………………ตําบล/แขวง………….………..……….อําเภอ/เขต.........………….………….
จังหวัด………………………………รับราชการสังกัด………….…………………….ตําแหนง……….…..……….…………………...และเป&นสมาชิกสหกรณ:
ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด เลขทะเบียนสมาชิกที…่ ……...…………… มีความประสงค:ใหสวนราชการ/หนวยงานทีข่ าพเจา
สังกัดอยู หักเงิน และนําสงใหสหกรณ:ออมทรัพย:ที่ขาพเจาเป&นสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับ สวนราชการ หรือหนวยงาน
ที่ขาพเจาสังกัดอยู ทัง้ ป(จจุบันและอนาคต ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู ทั้งป(จจุบนั และอนาคต
ตามจํานวนที่สหกรณ:ออมทรัพย:
สาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดแจงใหในแตละเดือน และสงชําระหนี้ ชําระคาหุนหรือเงินอื่น แลวแตกรณีใหสหกรณ:ออมทรัพย:
สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2. กรณีขาพเจาพนจากการเป&นขาราชการ/ ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ขาพเจา
ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดอยู หักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือ
เงินอื่นใด ที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามขอ 1 ตามจํานวนที่สหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด ไดแจงและสง
เงินจํานวนนั้นใหสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง
ขอ 3. การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใด ไมวากรณีใด ตามขอ 2 เมื่อไดหัก
ชําระหนี้แกทางราชการแลว( ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด กอนเป&นอันดับแรก
ขอ 4. หนังสือยินยอมใหหักเงินตามทัง้ 3 ขอ นี้ ใหมีผลตั้งแตบัดนี้เป&นตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการ
ใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเป&นสมาชิกของสหกรณ: และพนภาระหนี้สินที่ขาพเจามีตอสหกรณ:
เวนแตจะไดรับคํายินยอมเป&นหนังสือจากสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ขอ 5. ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือองค:กรปกครองสวนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐ หรือองค:กร
ปกครองสวนทองถิ่นแหงใดแหงหนึ่ง ที่ขาพเจาโอนไปสังกัด มีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ
หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขาพเจามีสิทธิไดรับจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองค:กรปกครองสวนทองถิ่น แลวแตกรณี
เพื่อสงชําระหนี้ ชําระคาหุน หรือเงินอื่นใหสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจา
สัญญาวาจะถือปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตสหกรณ:ไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือหนวยงานของ
รัฐ หรือองค:กรปกครองสวนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู เพื่อดําเนินการดังกลาวแทนขาพเจาก็เป&นการเพียงพอแลว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมด
แลว ตรงตามเจตนารมณ:ของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเป&นสําคัญ
หนังสือนี้ทาํ ขึ้น 2 ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไวกับสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด
ฉบับที่สองเก็บไวกับสมาชิก
ลงชื่อ…………………………………….……………………….…..ผูใหคํายินยอม
(……………………………………………………………….) (ผูค้ําประกัน)
ลงชื่อ……………………………………………………………….…กรรมการ
(……………………….……………………………………….)
ลงชื่อ..........................…………………………………………..พยาน
(………………………………………………………………..)
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หนังสือยินยอมใหหักเงินจากบัญชีธนาคาร (ผูค้ําประกัน)
เขียนที่………………………………………………………
วันที่………………..……………………………
เรียน ผูจัดการ......................................................... จํากัด (มหาชน) สาขา.............................
1. ขาพเจา...………………………………………….ตําแหนง..……………………………………….สังกัด………………………………………
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่………………………………………………..เจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร....................................... จํากัด
สาขา.............................. ประเภท……………….……บัญชีเลขที่……………………………..ยินยอมใหธนาคาร......................................
จํากัด สาขา.............................. หักเงินจากบัญชีดังกลาวเพื่อชําระใหแกสหกรณ:ออมทรัพย:สาธารณสุขนครพนม จํากัด ตาม
จํานวนเงินที่สหกรณ:ฯไดแจงใหธนาคารฯทราบในแตละเดือน ทั้งนี้ตั้งแตวันที่ ………………………………………… เป&นตนไป

(ลงชื่อ)
ผูใหคํายินยอม(ผูค้ําฯ)
(…………..…………………………..……………)
(ลงชื่อ)
กรรมการ
(…………………………..…………………………)
(ลงชื่อ)
พยาน
(……………………………………………..………)

