สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ขั้นตอนการดําเนินการ กรณีกูเงินเกิน 1,000,000 บาท ที่ตองทําประกันชีวติ
1. สมาชิกผูขอกูเงินติดตอและยื่นเอกสารสัญญาเงินกูกับเจาหนาที่สินเชือ่ สหกรณฯกอนวันพิจารณาเงินกู 7 วัน
2. เจาหนาที่สินเชื่อสหกรณฯ ตรวจสอบเอกสารและสิทธิการกูเงิน
3. สมาชิกตองทําประกันชีวิต โดยเลือกชําระเบี้ยประกันชีวิต ดังนี้
3.1 ชําระเบี้ยครั้งเดียวตลอดอายุสัญญา
3.2 ชําระเบี้ยประกันเปนรายป ตองทําหนังสือยินยอมใหหักเงินปนผลและเฉลี่ยคืนหรือเงินไดรายเดือน
4. สมาชิกนําหนังสือยินยอมตามขอ 3 ใหบริษัทประกันฯดําเนินการ
5. สมาชิกกรอกใบสมัครการประกันชีวิต และดําเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันฯ
6. ตัวแทนบริษัทประกันฯ แจงทุนประกันและคาเบี้ยประกัน พรอมลงนามรับรองความถูกตองในเอกสารตามขอ 3
7. สมาชิกนําเอกสารสัญญาเงินกูและเอกสารตามขอ 3 ใหเจาหนาที่สินเชื่อสหกรณฯ
8. บริษัทประกันฯ แจงผลการพิจารณาอนุมัติการทําประกันกลับมาใหสหกรณฯ
ที่ E-Mail cr.health.coop@gmail.com กอนวันพิจารณาเงินกู
9. คณะกรรมการเงินกูพิจารณาอนุมตั ิ/ ไมอนุมัติตามระเบียบสหกรณฯ
10. ถาอนุมัติเงินกู เจาหนาทีส่ ินเชื่อสหกรณฯ ดําเนินการตามขั้นตอนของสหกรณฯ
11. ถาไมอนุมัตเิ งินกู เจาหนาทีส่ ินเชื่อสหกรณฯ แจงสมาชิกพรอมคืนหลักฐาน
12. เจาหนาที่การเงินสหกรณฯจายเงินใหสมาชิกตามทีส่ มาชิกแจงความประสงค
………………………………………………….………………………………………………………………………………………
3.1 ชําระเบี้ยประกันครั้งเดียว ทุนประกัน............................................เบีย้ ประกัน…………………………………..............
ลงชื่อ...............................................................ตัวแทนบริษัทประกันฯ
..................................................................................................................................................................................................................
3.2 หนังสือยินยอมใหหักเงินปนผลและเฉลี่ยคืนหรือเงินไดรายเดือน เพื่อชําระคาเบี้ยประกันภัยรายป
วันที่…………….เดือน………………………….…พ.ศ.…..………….….
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว………………………………………..……………………....อายุ………....…ป อยูบานเลขที…่ …………….………
หมูที่……….….ตรอก/ซอย………………..……ถนน……………………ตําบล…………….………อําเภอ………………...…….จังหวัด……………………………รับ
ราชการสังกัด…………………………….ตําแหนง……...…………….เปนสมาชิกสหกรณฯทะเบียน…..………………………… มีความประสงคใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด หักเงินปนผลและเฉลี่ยคืน
หรือเงินไดรายเดือน เพื่อชําระคาเบี้ยประกันภัยแบบรายป ตามจํานวนเงินทุนประกัน………………………………….….…..บาท
คาเบี้ยประกันภัย เงิน………………………………….……….บาท ทุกป จนกวาครบกําหนดสัญญา เพื่อจายใหบริษัทประกันชีวิต
เมื่อครบกําหนดการจายเบีย้ ประกันชีวิต
ลงชื่อ………………………………….…... ผูใหคํายินยอม
( …………………………….………)
ลงชื่อ…………………..……..……………ตัวแทนบริษัทประกันฯ
(………………….…………………)
ลงชื่อ…………………….………………..เจาหนาทีส่ ินเชื่อสหกรณ
(……………………….……………)

หนังสือยินยอมใหหักเงินกูเพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยลวงหนา
เขียนที่...........................................................................................................
วันที่......................เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
ขาพเจา...........................................................................อายุ...........................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..........................
หมูที่...........................ตรอก/ซอย.......................................ถนน.........................................ตําบล.................................................
อําเภอ................................................จังหวัด.............................................รับราชการสังกัด..........................................................
ตําแหนง..............................................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เลขทะเบียน...............................มีความประสงคใหสหกรณฯ ดําเนินการ ดังนี้
 1. ขาพเจาไมยินยอมใหสหกรณหักเงินกูเพื่อชําระดอกเบี้ยลวงหนาและจะนํามาชําระดวยตนเองในวันสิ้นเดือน
ที่จายเงินกู
 2. ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักเงินกูที่ไดรบั เพื่อชําระดอกเบี้ยลวงหนาในวันที่ไดรับเงินกู
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลว ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป

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

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
แบบฟอรมการตรวจสอบเอกสารสัญญาเงินสามัญ

ขาพเจา.......................................................................................เจาหนาที่สินเชื่อสหกรณฯ ไดตรวจเอกสารสัญญา
เงินกูสามัญของ (นาย,นาง,น.ส.)..............................................................................สมาชิกเลขที่.............................................
หนวยงาน..................................................................................................................................................................................
ตามแบบฟอรมของสหกรณฯ ดังนี้ (โดยระบุเครื่องหมาย √ ลงใน  )
 1. รายละเอียดการใหเงินกูสามัญ (วิธีการรับเงินกู)
 2. แบบฟอรมการตรวจเอกสารสัญญาเงินกูส ามัญ
 3. สําเนาสมุดคูฝากบัญชีธนาคารและสหกรณฯ
 4. เงินกูเกิน 1 ลาน ใช สส.ธท.,สส.ชสอ.,กสธท. หรือบริษัท AIA ค้ําประกัน
 5. หนังสือยินยอมใหหักเงินกูเพื่อชําระหนี้ดอกเบีย้ ลวงหนา
 6. สลิปเงินเดือนเจาหนาที่การเงินเซ็นรับรอง
 7. หนวยงานเซ็นรับรองเจาหนาที่การเงิน
 8. บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
 9. รายการเกี่ยวกับวงเงินกูสามัญของผูของกู(พิมพจากคอมฯ)
 10. หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักชําระหนี้ สําหรับผูกูจํานวน 3 ฉบับ
 11. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ ของผูกูและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
 12. สําเนาทะเบียนบาน ของผูกูและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
 13. หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
 14. หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักชําระหนี้ สําหรับผูค้ําประกัน
 15. สําเนาบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ ของผูค้ําประกันและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
 16. สําเนาทะเบียนบาน ของผูค้ําประกันและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
 17. สําเนาใบหยา หรือ สําเนาใบมรณะ ผูกูและผูค ้ําประกัน (กรณีหยา หรือคูส มรสถึงแกกรรม)
 18. สําเนาใบเปลี่ยน ชื่อ-สกุล คํานําหนานาม ผูกู,ผูค้ําประกัน และคูส มรส (ถามี)
 19. ลายเซ็นของผูกู,ผูคา้ํ ประกัน และคูสมรส (ตองเซ็นใหเหมือนกัน)

(ลงชื่อ)..................................................................เจาหนาที่สนิ เชื่อ
(................................................................)

หนังสือยินยอมใหนําเงินที่จะไดรับเมื่อถึงแกกรรม
จากการเปนสมาชิก สสธท. และ/ หรือ สส.ชสอ. และ/ หรือ กสธท. มาค้ําประกันเงินกูสามัญ
........................................................................................
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ชุดที่ 44 ครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ใหกําหนดระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิก อางอิงหมวด 4 ขอ 18 (6) นั้น
เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบฯ ดังกลาว จึงไดจดั ทําหนังสือยินยอมฉบับนี้ขึ้น โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว……………………………………………....อายุ……....…ป อยูบานเลขที…่ ……………
หมูที่……….….ตรอก/ซอย……………………ถนน……………………ตําบล………….…………อําเภอ……………………. จังหวัด……………………………รับ
ราชการสังกัด……………….………….ตําแหนง………………………………..……….
เปนสมาชิกสหกรณ ทะเบียน……………….…………… มีความประสงคใหสหกรณฯ นําเงินที่จะไดรับเมื่อถึงแกกรรมจากการ
เปนสมาชิก สสธท. ทะเบียน....................................................และ/หรือเปนสมาชิก สส.ชสอ. ทะเบียน.........................................
และ/หรือเปนสมาชิก กสธท. ทะเบียน.............................................มาค้ําประกันเงินกูสามัญของขาพเจา แทนการทําประกันชีวิต
ในวงเงิน....................................................................................บาท (ไมเกินรอยละ 80 ของวงเงินที่ไดรับเมื่อถึงแกกรรม)

ลงชื่อ………………………………….…... ผูใหคํายินยอม
( …………………………….………)

ลงชื่อ…………………..……..……………เจาหนาที่สินเชื่อ
(………………….…………………)

รายละเอียดการใหเงินกูสามัญ
ชื่อ…………………………………………………….…..สมาชิกเลขที…่ ……………หนวย…………………………….……………….
วัน/ เดือน/ ปเกิด …………..….…………. อายุ……..……….ป เชื้อชาติ………..………….…….. สัญชาติ…………….………………..
บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ เลขที…่ ………………..……….………………… อื่นๆ…………………..……………..………………
ออกใหโดย…………………………………..เมื่อวันที…่ ……………………….……….วันหมดอายุ…….…………………….…………
ขอกูเงิน เปนเงินจํานวน……….…………………บาท ติดตอขาพเจาไดที่หมายเลขโทรศัพท……………………………
--------------------------------------------------------------------------------------------------- มารับเงินที่สํานักงานสหกรณฯ โปรดใสเครื่องหมาย ระบุธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาเชียงราย
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด สาขาซุปเปอรไฮเวย
 โอนเงินเขาบัญชีธนาคาร โปรดใสเครื่องหมาย ระบุธนาคาร พรอมกับแนบสําเนาสมุดคูฝากบัญชีธนาคารหนาแรกดวย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด
ประเภทออมทรัพย สาขา.............................................................
หมายเลขบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด ประเภทออมทรัพย สาขา................................................................
หมายเลขบัญชี
 โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากสหกรณออมทรัพยฯ ประเภท....................................หมายเลขบัญชี……………………………….…………
(กรุณาเขียนใบฝากจํานวน 2 ใบ )
หลักฐานประกอบการยื่นคําขอกูส ามัญ
1. สลิปเงินเดือนผูกู รับรองโดยงานการเงินประจําหนวยของผูกู
2. สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูกูและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
3. สําเนาทะเบียนบานของผูกูและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
4. สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูค้ําประกันและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
6. กรณีหยา หรือคูส มรสถึงแกกรรม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนา
7. กรณีเปลีย่ น ชื่อ- นามสกุล และคํานําหนานาม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
ระยะเวลา

จํานวนเทาของเงินที่กูได

รวมคาหุนแลวกูไดไมเกิน

จํานวนงวดที่สง

4 – 12
20
400,000
120
13 – 24
30
500,000
130
25 – 40
40
600,000
150
41 – 60
50
800,000
180
61 – 80
60
1,000,000
240
81 – 100
70
1,500,000
240
101 ขึน้ ไป
80
2,000,000
240
หมายเหตุ จํานวนผูค้ําประกันอาจจะมากกวาที่กําหนดไวในหลักเกณฑ หากวงเงินค้ําประกันไมพอ

จํานวนผูค้ําประกัน

3
3
4
4
5
5
5

หาม ระบุ วัน เดือน ป ในหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญและหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
หาม ใชปากกาดําและปากกาหมึกซึม

๑
หนังสือกูท…ี่ .…………/….…..…
วันที…่ ……………………………
บัญชีเงินกูที่.....................................

รับที............................/.........................
วันที............../........................./.............

คําขอกูเงินสามัญ
คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความดวยปากกาลูกลื่น
ตามรายการที่กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ โดยถูกตอง
และครบถวน มิฉะนั้นสหกรณไมรบั พิจารณา

ตรวจแลวมีเงินพอสําหรับหักสง

เจาหนาที่การเงิน
เขียนที…่ ……..……………………………..............
วันที่....................เดือน..................................พ.ศ..........................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ขาพเจา……………………………………………………………………………………………..………..………………สมาชิกเลขที…่ ………………………………
เสนอคําขอกูเงินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณา ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินสามัญจํานวน………………………………………….………………บาท (………………………………………………………………)
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี…้ …………………………………………………………………..…………………………………………………………………...............
...........................................................................................................................................................................................................................
ขอ ๒. ในเวลานี้ขาพเจาทํางานในตําแหนง........................................................................สังกัด……………….………………………………
หนวย/กลุม งาน...............................................ไดรับเงินเดือน………....................................บาท ปจจุบันอายุราชการ..................ป เปนสมาชิก
 ฌกส.สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย-พะเยา เลขที่...............................  สมาชิกกองทุนรวมใจฯ เลขที่..................................
 สมาชิก ฌกส.กระทรวง  สมาชิก ฌกส.สส.ธท.  ประกันชีวิต บริษัท..........................................................................................
 สมาชิก ฌกส.สส.ชสอ.  สมาชิก กสธท.
ขอ ๓. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ รวม..........................................หุน เปนเงินจํานวน...................................................บาท
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา...................................................บาท
ขอ ๔. นอกจากหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกัน ดังตอไปนี้ คือ

คําเสนอค้ําประกัน
ลําดับที่

ชื่อ

สมาชิก
เลขทะเบียนที่

สังกัด

เงินไดรายเดือน

ขาพเจาผูกพันตนที่จะเขาค้ําประกัน
ตามคําขอกูเงินขางตนนี้จึงลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
ขอ ๕. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบีย้ ดังนี้
๕.๑ แบบสหกรณ เงินตน งวดละ...............................บาท พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละ.....ป จํานวน.......................งวด
๕.๒ แบบธนาคาร เงินตนบวกดอกเบี้ย ณ ปจจุบัน งวดละ.........................................บาท จํานวน.......................งวด

๒
ขอ ๖. ในการขอรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูส ามัญใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณกําหนด
ขอ ๗. (เฉพาะในกรณีทผี่ ูขอกูมีคูสมรส) ในการกูเ งินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับอนุญาตของคูสมรสซึ่งพรอมที่จะทํา
คําอนุญาตใหไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูนี้ดวย
ลงชื่อ…………………………………………………ผูขอกู
(………………………………………………..)

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
วันที่.............................................................
ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว ขอใหความเห็น ดังตอไปนี้
(๑) ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกู ซึ่งชี้แจงไวในคําขอกูนี้ เปนความจริงหรือไมเปนความจริง ?
.....................................................................................................................................................................................................
(๒) ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากงานประจําหรือไม ?
.....................................................................................................................................................................................................
(๓) ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณเปนจํานวนมากหรือไม ?
.....................................................................................................................................................................................................
(๔) ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อของผูขอกูและผูคา้ํ ประกันจริงหรือไม ?
.....................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ……………………………………………………………
(………………………………………………….)
ตําแหนง…………………………………………………………

คําเตือน
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวาสิบคนในเวลาเดียวกันไมได

๑

หนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญ
เลขที่ ......................./ .......................
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ขาพเจา .......................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................อายุ .................. ป
เลขประจําตัวประชาชน ....................................................................... เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ .......................
ตําแหนง ................................................... สังกัด ................................................... ไดรับเงินเดือน เดือนละ...................................... บาท ที่อยู
ปจจุบัน บานเลขที่ .................... หมูที่ .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ..........................................
สถานภาพ 
สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ............................................................................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปน
หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจํานวน ............................................บาท (......................................................................
....................................................)โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ...................................... และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ ..................................... ตอป
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยได
ตามที่สหกรณเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาขอชําระคืนหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังนี้
 ตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
จํานวน...................งวด
 ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท
จํานวน...................งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน ..................................... พ.ศ.................... เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ยตาม ขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินได
รายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น
ของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นมอบไว
ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอที่วาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือวาเงินกู
ที่ไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา ขาพเจาจะตอง
แจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมสําหรับ
ขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือ
หนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได

๒
ขอ 7 . ในการกูครั้งนี้ ขาพเจาไดนําใบหุนของสหกรณเลขที่........................................... จํานวน......................................หุน
เปนเงิน..............................................บาท มาจํานําไวเปนหลักประกันเงินกูครั้งนี้ดวยและขาพเจายินยอมที่จะนําเงิ นคาหุนที่จะเกิดขึ้นในภายหนา
มาประกันเงินกูของขาพเจา
ขอ 8. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขอ 9. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่ข าพเจา
ไดรับไปหักกลบลบหนี้เงินกูที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนาของขาพเจาที่จะให
หักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณมีอํานาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได
ขอ 10. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงานตน
สังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ตอหนา
พยาน
…………………………….……………ผูกูเงิน
(…………………………………………)
…………………………………………พยาน
(…………………………………………)

....……………………………………พยาน
(…………………………………………)
คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ทีผกู ้ มู้ ีคู่สมรส)

เขียนที .................................................................
วันที ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า นาย/นาง .................................................................. เป็ นคูส่ มรสของนาย/นาง ......................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสื อกูเ้ งินสําหรับเงินกูส้ ามัญข้างต้นนี และข้าพเจ้า
ได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
.......................................................................พยาน
(.....................................................................)
ขาพเจา …………………………………………………….…………......…ไดรับเงินกู จํานวน ……………………….….………………..…….......... บาท
ขาพเจา..............................................................................................ไดรับเงินกู จํานวน.........................................................บาท
(………………………………………………………………….………………………………………) ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้ไปเปนการถูกตองแลว
ณ วันที่ ............. เดือน ................................. พ.ศ............... โดย  รับเปนเช็ค  โอนเขาบัญชีธนาคาร ............................................
สาขา ........................................................... บัญชีเลขที่ .............................................................................................
 นําเขาบัญชีเงินฝากสหกรณ เลขที่ ...................................................  อื่น ๆ ..................................................................................
ลงชื่อ……………………..…….....………ผูรับเงิน
(……………………….……………)
ลงชื่อ……………………….............………เจาหนาทีผ่ ูตรวจหนังสือกูเงิน
(…………………….………………)

ลงชื่อ……………………….........………เจาหนาที่ผูจา ยเงิน
(……………….……………………)
ลงชื่อ………………………….......………ผูจัดการ
(……………………………………)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา............................................................................อายุ......................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..............................หมู......................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..........................................................ตําบล.................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกั ด...............................................................................
ตําแหนง...................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน..................................
มีความประสงคใหสวนราชการที่ขา พเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ที่จายของ
เจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยฯแจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนีเ้ งินกูสามัญตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ …………….หรือเงินอื่นใด แลวแตกรณีใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2 กรณีขา พเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท., เงินจาก
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แจงแลว สงเงินจํานวนนั้นให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด จนกวาจะมีการชําระหนี้
เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงานตนสังกัด และ
สําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
ลงชื่อ……………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
(……………………………………………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผกู ูยินยอม
ลงชื่อ………………..……………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(……………………..………………………)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา............................................................................อายุ......................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..............................หมู......................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..........................................................ตําบล.................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกั ด...............................................................................
ตําแหนง...................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน..................................
มีความประสงคใหสวนราชการที่ขา พเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ที่จายของ
เจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยฯแจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนีเ้ งินกูสามัญตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ …………….หรือเงินอื่นใด แลวแตกรณีใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2 กรณีขา พเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท., เงินจาก
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แจงแลว สงเงินจํานวนนั้นให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด จนกวาจะมีการชําระหนี้
เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงานตนสังกัด และ
สําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
ลงชื่อ……………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
(……………………………………………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูกูยินยอม
ลงชื่อ………………..……………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(……………………..………………………)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา............................................................................อายุ......................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..............................หมู......................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน..........................................................ตําบล.................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกั ด...............................................................................
ตําแหนง...................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน..................................
มีความประสงคใหสวนราชการที่ขา พเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ที่จายของ
เจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยฯแจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนีเ้ งินกูสามัญตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ …………….หรือเงินอื่นใด แลวแตกรณีใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2 กรณีขา พเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท., เงินจาก
สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินหักเงินจากเงิน
ดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แจงแลว สงเงินจํานวนนั้นให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงินฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงินกบข. เงินกสจ. เงิน สส.ธท.
เงินสส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด จนกวาจะมีการชําระหนี้
เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตาม
เจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงานตนสังกัด และ
สําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
ลงชื่อ……………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
(……………………………………………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูกูยินยอม
ลงชื่อ………………..……………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(……………………..………………………)

๑
หนังสื อเงินกูท้ ี ................../ ..................
ชือผูก้ .ู้ ....................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
เลขที่ ............................/ ............................
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ขาพเจา .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................อายุ .................. ป
เลขประจําตัวประชาชน ................................................... เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ...................................
ตําแหนง ................................................... สังกัด ................................................... ไดรับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท ที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่ .................... หมูที่ .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ..........................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ............................................................................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพือ่ เปน
หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ................................................................. กูเงิน จํานวนเงินกู .......................................... บาท
(.....................................................................................................................)โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ .................................................
จํานวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกูสามัญที่ .................../ ....................... ลงวันที่ .............................................................. และผูกไู ดรับ
เงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวพรอมดอกเบีย้ และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน
อุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้ น ๆ ทุก
ประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ํา
ประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
ขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน
ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา สงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทํา หนังสือ
ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ
และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบั งคับ บัญ ชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่น ใดของขาพเจามอบไวใหส หกรณ เพื่ อแสดงต อ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)

๒
คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ทีผคู ้ าํ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที .................................................................
วันที ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า นาย/นาง .................................................................. เป็ นคูส่ มรสของนาย/นาง ......................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี และ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่......................เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา.................................................................................อายุ...........................ป ผูค ้ําประกัน ปจจุบนั อยูบานเลขที่
..........................หมู...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...................................................ตําบล
..................................................อําเภอ................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด
..........................................................ตําแหนง...........................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด เลขทะเบียน...............................มีความประสงคใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ที่จายของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรบั จากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูส ามัญ ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ ……..……
ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เปนผูกูและขาพเจา
(นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูกผู ิดนัดชําระหนี้
ตามสัญญาดังกลาว ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(…………………………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชื่อ………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย
(………………………………………)

๑
หนังสื อเงินกูท้ ี ................../ ..................
ชือผูก้ .ู้ ....................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
เลขที่ ............................/ ............................
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ขาพเจา .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................อายุ .................. ป
เลขประจําตัวประชาชน ................................................... เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ...................................
ตําแหนง ................................................... สังกัด ................................................... ไดรับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท ที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่ .................... หมูที่ .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ..........................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ............................................................................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปน
หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ................................................................. กูเงิน จํานวนเงินกู .......................................... บาท
(.....................................................................................................................)โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ .................................................
จํานวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกูสามัญที่ .................../ ....................... ลงวันที่ .............................................................. และผูกไู ดรับ
เงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวพรอมดอกเบีย้ และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน
อุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้ น ๆ ทุก
ประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ํา
ประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
ขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน
ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา สงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ
และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบั งคับ บัญ ชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่น ใดของขาพเจามอบไวใหส หกรณ เพื่ อแสดงต อ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)

๒
คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ทีผคู ้ าํ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที .................................................................
วันที ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า นาย/นาง .................................................................. เป็ นคูส่ มรสของนาย/นาง ......................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี และ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่......................เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา.................................................................................อายุ...........................ป ผูค้ําประกัน ปจจุบนั อยูบานเลขที่
..........................หมู...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...................................................ตําบล
..................................................อําเภอ................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด
..........................................................ตําแหนง...........................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด เลขทะเบียน...............................มีความประสงคใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ที่จายของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรบั จากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูส ามัญ ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ ……..……
ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เปนผูกูและขาพเจา
(นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูกผู ิดนัดชําระหนี้
ตามสัญญาดังกลาว ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(…………………………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชื่อ………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย
(………………………………………)

๑
หนังสื อเงินกูท้ ี ................../ ..................
ชือผูก้ .ู้ ....................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
เลขที่ ............................/ ............................
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ขาพเจา .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................อายุ .................. ป
เลขประจําตัวประชาชน ................................................... เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ...................................
ตําแหนง ................................................... สังกัด ................................................... ไดรับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท ที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่ .................... หมูที่ .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ..........................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ............................................................................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปน
หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ................................................................. กูเงิน จํานวนเงินกู .......................................... บาท
(.....................................................................................................................)โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ .................................................
จํานวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกูสามัญที่ .................../ ....................... ลงวันที่ .............................................................. และผูกไู ดรับ
เงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวพรอมดอกเบีย้ และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน
อุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้ นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุก
ประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ํา
ประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
ขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน
ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา สงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือ
ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ
และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบั งคั บ บัญ ชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่น ใดของขาพเจามอบไวใหส หกรณ เพื่ อแสดงต อ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)

๒
คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ทีผคู ้ าํ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที .................................................................
วันที ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า นาย/นาง .................................................................. เป็ นคูส่ มรสของนาย/นาง ......................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี และ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่......................เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา.................................................................................อายุ...........................ป ผูค ้ําประกั น ปจจุบนั อยูบานเลขที่
..........................หมู...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...................................................ตําบล
..................................................อําเภอ................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด
..........................................................ตําแหนง...........................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด เลขทะเบียน...............................มีความประสงคใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ที่จายของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรบั จากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูส ามัญ ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ ……..……
ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เปนผูกูและขาพเจา
(นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูกผู ิดนัดชําระหนี้
ตามสัญญาดังกลาว ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(…………………………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชื่อ………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย
(………………………………………)

๑
หนังสื อเงินกูท้ ี ................../ ..................
ชือผูก้ .ู้ ....................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ
เลขที่ ............................/ ............................
วันที่ ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ขาพเจา .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................อายุ .................. ป
เลขประจําตัวประชาชน ................................................... เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ...................................
ตําแหนง ................................................... สังกัด ................................................... ไดรับเงินเดือน เดือนละ............................... บาท ที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่ .................... หมูที่ .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง ................................................. อําเภอ/เขต
................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ..........................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ............................................................................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ซึ่งตอไปนีใ้ นหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปน
หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ................................................................. กูเงิน จํานวนเงินกู .......................................... บาท
(.....................................................................................................................)โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ .................................................
จํานวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกูสามัญที่ .................../ ....................... ลงวันที่ .............................................................. และผูกไู ดรับ
เงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดงั กลาวพรอมดอกเบีย้ และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน
อุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้ น ๆ ทุก
ประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ํา
ประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทน
ขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวัน
นับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน
ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา สงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทํา หนังสือ
ยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ
และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบั งคับ บัญ ชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่น ใดของขาพเจามอบไวใหส หกรณ เพื่ อแสดงต อ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)

๒
คํายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณี ทีผคู ้ าํ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที .................................................................
วันที ................ เดือน ........................................ พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า นาย/นาง .................................................................. เป็ นคูส่ มรสของนาย/นาง ......................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือคําประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี และ
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่......................เดือน ........................................... พ.ศ. ...........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา.................................................................................อายุ...........................ป ผูค ้ําประกัน ปจจุบนั อยูบานเลขที่
..........................หมู...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...................................................ตําบล
..................................................อําเภอ................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด
..........................................................ตําแหนง...........................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย
จํากัด เลขทะเบียน...............................มีความประสงคใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ที่จายของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรบั จากทางราชการ
ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูส ามัญ ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ ……..……
ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................................................เปนผูกูและขา พเจา
(นาย, นาง, นางสาว)..................................................................................... เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูกผู ิดนัดชําระหนี้
ตามสัญญาดังกลาว ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(…………………………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชือ่ ………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูท ี่ไดรับมอบหมาย
(………………………………………)

