รายละเอียดการใหเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ชื่อ…………………………………………………………..……………….…..สมาชิกเลขที…่ …………………..…………หนวย………………………..………….…….
วัน/ เดือน/ ปเกิด ……………...…………………………...…………. อายุ………..……….ป เชื้อชาติ…………....………….. สัญชาติ………………..……..
บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ เลขที่…………………………………………………… 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 )

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

หลักฐานประกอบการยื่นคําขอกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
สลิปเงินเดือนผูกู รับรองโดยงานการเงินประจําหนวยของผูก ู
สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูกูและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
สําเนาทะเบียนบานของผูก ูและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูค้ําประกันและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
สําเนาทะเบียนบานของผูค ้ําประกันและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง
กรณีหยา หรือคูส มรสถึงแกกรรม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนา
กรณีเปลี่ยน ชื่อ- นามสกุล และคํานําหนานาม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง

สิทธิการกูเงินเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวิต



1.ใชสิทธิสมาชิก สสธท. กูเงินได 400,000.- บาท

สมาชิก สส.ธท. ค้ําประกัน 2 คน

2.ใชสิทธิสมาชิก สส ชสอ. กูเ งินได 200,000.- บาท สมาชิก สส.ชสอ. ค้ําประกัน 1 คน

หาม ระบุ วัน เดือน ป ในหนังสือกูสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและหนังสือค้ําประกันสําหรับ
เงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
หาม ใชปากกาดําและปากกาหมึกซึม
หาม ใชน้ํายาลบคําผิด กรณีเขียนผิดใหขีดฆาแลวเซ็นชื่อกํากับ

หนังสือยินยอมใหหักเงินกูเพื่อชําระหนี้ดอกเบีย้ ลวงหนา
ทําที่..........................................................................................
วันที่………..เดือน……………….……………….พ.ศ..........................
ขาพเจา..................................................................................................อายุ....................ป ปจจุบันอยูบานเลขที่........................
หมู.....................ตรอก/ซอย................................................ถนน..............................................ตําบล...........................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด................................................รับราชการสังกั ด..................................................................
ตําแหนง............................................................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เลขทะเบียน.................................มีความประสงคใหสหกรณ ดําเนินการ ดังนี้
 1. ขาพเจาไมยินยอมใหสหกรณหักเงินกูเพื่อชําระดอกเบี้ยลวงหนาและจะนํามาชําระดวยตนเอง
ในวันสิ้นเดือนที่จายเงินกู
 2. ขาพเจายินยอมใหสหกรณหักเงินกูที่ไดรับเพื่อชําระหนี้ดอกเบี้ยลวงหนาในวันที่ไดรบั เงินกู
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม(ผูกู)
(…………………………………………………..)

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

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

๑
ผูก้ จู้ ะกรอกรายการด้วยลายมือของตนเอง

หนังสือกูท…ี่ ………….…………/……………
วันที…่ …………………………………………

ห้ ามใช้ ปากกาสี ดาํ และ
ปากกาหมึกซึม

คําขอกูเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
เขียนที…่ ……..……………………………..............
วันที่....................เดือน..................................พ.ศ..........................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ขาพเจา……………………………………………….…………………สมาชิกเลขที…่ ……………………………เสนอคําขอกูเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพื่อพิจารณา ดังนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินจํานวน………………………………………………………บาท (…………………………………………………………………………)
โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี…้ ……………………………………………………………………………………………..............
ขอ 2. ขาพเจารับราชการหรืองานประจําในตําแหนง…………………………………………………………………..............
สังกัด…………………………………………….........................................................ไดรับเงินเดือน………………………………....................................บาท
หมายเลขโทรศัพทที่ทํางาน……………………………………………………………………..มือถือ…………………………………….............................................
เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) เลขที…่ …………………......................
เปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย(สส.ชสอ.)เลขที…่ ………………..……
ขอ 3. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนพรอมดอกเบี้ยเปนรายเดือนเทากัน งวดละ………………………….…………..…..บาท
(แบบธนาคาร ไมเกิน 236 งวด)
ขอ 4. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตใหไวตอสหกรณตามแบบที่กําหนด

หลักประกันสัญญา (บุคคลค้ําประกัน)
เลขทะเบียนสมาชิก
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

สหกรณ

สสธท.

สส.ชสอ

สังกัด

ขาพเจาผูกพันตนที่จะเขาค้ํา
เงินได
ประกันตามคําขอกูเงินขางตนนี้
รายเดือน
จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

1
2
3
4
5
6
ขอ 5 (เฉพาะในกรณีที่ผูขอกูมีคสู มรส) ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับอนุญาตของคูสมรสซึง่ พรอมที่จะทํา
คํายินยอมใหไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูนี้ดวย
ลงชื่อ………………………………………………………ผูขอกู
(………………………………………………..)

๒

เจ้ าหน้ าทีงานการเงิน ตรวจสอบแล้วมีเงินพอสําหรับหักส่ ง
...................................................................
(..................................................................)
.............../.............../................

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา
ขาพเจาไดพิจารณาตามความเห็น และตามที่ไดสอบถามแลว สมาชิกผูกูเงินมีเหตุผลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกูนี้
เปนความจริง ในเวลานี้ผูขอกูไมมพี ฤติการณซึ่งอาจถูกออกจากงาน
ลงชื่อ………………………………….…………………………………
(………………………………..……………………….)
ตําแหนง…………………………….……………………………………

๑

หนังสือกูเงินเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวิต
เลขที่ ......................./ .......................
วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ...................
ขาพเจา ................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ................................อายุ ........................ ป
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ........................................
ตําแหนง...................................................สังกัด.......................................................ไดรบั เงินเดือน เดือนละ....................................... บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ......................... หมูที่ .................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ......................... โทรศัพท ...................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ ........................................
ขอทําหนังสือกูเงินใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือกูเงินนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปน
หลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจํานวน ......................................บาท (..........................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ............................................................................. และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ ..................................... ตอป
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนทีส่ หกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาขอชําระคืนหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังนี้
 ตนเงินเทากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท พรอมดวยดอกเบีย้
จํานวน...................งวด
 ตนเงินและดอกเบีย้ เทากันทุกงวด ๆ ละ ................................... บาท
จํานวน...................งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน ..................................... พ.ศ.......................... เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาการสงคืนเงินกู (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้น ๆ
ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบีย้ ตาม ขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาทีผ่ ูจา ยเงินได
รายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น
ของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูต ลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นมอบไว
ทั้งนี้ จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอที่วาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือวาเงินกู
ที่ไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา ขาพเจาจะตอง
แจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนีส้ ินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงินสะสมสําหรับ
ขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.)เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวง
สาธารณสุข เงินฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย เงินฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย หรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาว
เพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิน้ เสียกอนได

๒
ขอ 7. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขอ 8. ตราบใดที่ขาพเจามีหนีอ้ ยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาไดรับไปหักกลบลบหนี้เงินกูที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนา
ของขาพเจาที่จะใหหักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณมีอํานาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนีไ้ ด
ขอ 10. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณ
หนวยงานตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน
…………………………….……………ผูกเู งิน
(…………………………………………)
…………………………………………………พยาน
(…………………………………..……………)

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

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกมู ีคูสมรส)
เขียนที่……………………………..…………………………
วันที…่ ……………………………………….………………...
ขาพเจา นาย/นาง…………………………..……….……………เปนคูส มรสของ นาย/นาง ………………………………..………………………..
ไดยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือกูเ งินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
ขางตนนี้ และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
...................…………………………………...คูสมรสผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………)
...........…………………………….……………พยาน
(...........…………………………………………)

ขาพเจา……………………………………………………………..…….…………......…ไดรบั เงินกู จํานวน………………………….………..........บาท
(………………………………………………..………………………..………) ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนีไ้ ปเปนการถูกตองแลว
ณ วันที…่ ………… เดือน………………………พ.ศ…………..… โดย  รับเปนเช็ค  โอนเขาฝากบัญชีธนาคาร.........................................
สาขา.......................................................บัญชีเลขที่......................................................
 นําเขาบัญชีเงินฝากสหกรณเลขที่........................................................................  อื่น ๆ ...............................................................
ลงชื่อ…………………….…………….…………ผูรับเงิน
(……………………….…………..……)
ลงชื่อ………………………………….…………เจาหนาทีผ่ ูตรวจหนังสือกูเงิน
(…………………………………………)

ลงชื่อ…………………………….………………เจาหนาที่ผจู ายเงิน
(……………..…..………………………)
ลงชื่อ.......................................................ผูจัดการ
(…………..………………………………)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที…่ ……..เดือน…………………………….พ.ศ.................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด.................................................................
ขาพเจา............................................................................อายุ...............ป ปจจุบันอยูบานเลขที่........................หมู......................
ตรอก/ซอย....................................................................ถนน.............................................ตําบล.................................................................
อําเภอ...................................................จังหวัด ................................................รับราชการสังกัด..................................................................
ตําแหนง...................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน.....................
มีความประสงคใหสวนราชการที่ขา พเจาสังกัด หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน ณ ที่จาย
ของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวน
ที่สหกรณออมทรัพยฯแจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวิตตามหนังสือสัญญากูเ งินเลขที…่ …………….หรือเงินอื่นใด
แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท.
เงินจาก สส.ชสอ. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินหักเงินจาก
เงินดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แจงแลว สงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงิน กบข. เงิน กสจ.
เงิน สส.ธท. เงิน สส.ชสอ. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เชียงราย จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด จนกวาจะมีการ
ชําระหนี้เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวถูกตอง
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบงั คับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงานตน
สังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 1 ฉบับ เก็บไวทสี่ หกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดวยแลว
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(………………………..……………………………..)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
ลงชื่อ……………………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
(…………………………………………………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูกูยินยอม
ลงชื่อ…………………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(…………………………………………………)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที…่ ……..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 ที่จาย
ของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวน
ที่สหกรณออมทรัพยฯแจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวิตตามหนังสือสัญญากูเ งินเลขที…่ …………….หรือเงินอื่นใด
แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท.
เงินจาก สส.ชสอ. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินหักเงินจาก
เงินดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แจงแลว สงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงิน กบข. เงิน กสจ.
เงิน สส.ธท. เงิน สส.ชสอ. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เชียงราย จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด จนกวาจะมีการ
ชําระหนี้เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวถูกตอง
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบงั คับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงานตน
สังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 1 ฉบับ เก็บไวทสี่ หกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดวยแลว
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(………………………..……………………………..)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
ลงชื่อ……………………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
(…………………………………………………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูกูยินยอม
ลงชื่อ…………………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(…………………………………………………)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที…่ ……..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 ที่จาย
ของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวน
ที่สหกรณออมทรัพยฯแจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวิตตามหนังสือสัญญากูเ งินเลขที…่ …………….หรือเงินอื่นใด
แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง/ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท.
เงินจาก สส.ชสอ. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงินหักเงินจาก
เงินดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แจงแลว สงเงิน
จํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงิน กบข. เงิน กสจ.
เงิน สส.ธท. เงิน สส.ชสอ. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
เชียงราย จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด จนกวาจะมีการ
ชําระหนี้เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวถูกตอง
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบงั คับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงานตน
สังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
หนังสือนี้ทําขึ้น 1 ฉบับ เก็บไวทสี่ หกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดวยแลว
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(………………………..……………………………..)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
ลงชื่อ……………………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
(…………………………………………………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูกูยินยอม
ลงชื่อ…………………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(…………………………………………………)

๑
หนังสือเงินกูที่ ................../ ..................
ชื่อผูกู.....................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
เลขที่ ......................./ .......................
วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ...................
ขาพเจา ................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ................................อายุ ........................ ป
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ........................................
ตําแหนง...................................................สังกัด.......................................................ไดรบั เงินเดือน เดือนละ....................................... บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ......................... หมูที่ .................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ......................... โทรศัพท ...................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ ........................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัดซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา
“สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ..................................................................................... กูเงิน จํานวนเงินกู. ................................บาท
(............................................................................ ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ.................................................................................................
จํานวน.....................งวด ตามหนังสือเงินกูเ พื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ ................/ ................ลงวันที่ ...............................................................
และผูกไู ดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนีด้ ังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบีย้
และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเ พื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติ
ตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระ ครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุด พน
จากการค้ํ า ประกั น รายนี้ จนกว า ผู ที่ ข า พเจ า ค้ํ า ประกั น ไว นี้ จ ะได ใ ห ส มาชิ ก อื่ น ซึ่ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การของสหกรณ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงิ น อื่นใดของ
ขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา
สงตอ
สหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ให
มีอยู
ตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อ แสดง
ตอหนวยงานตนสังกัด 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/นางสาว.................................................. เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว............................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ ประกันเงินกูเ้ พือเพิมคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสื อคําประกันเงินกู้
ข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
ลงชือ.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่......................เดือน......................................... พ.ศ. ...........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา...........................................................................................อายุ..................................ป ผูค้ําประกัน ปจจุบันอยู
บานเลขที่............................หมู...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................
ตําบล..................................................อําเภอ................................................จังหวัด....................................................
รับราชการสังกัด..................................................................ตําแหนง.........................................................................................เปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน....................................................มีความประสงคใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด
หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ที่จายของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพือ่ สงชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที่
.....................................................ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................................................เปนผูกูและ
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................................เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูก ูผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาว
ขาพเจาในฐานะผูคา้ํ ประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………….……………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………….………………………………พยาน
ลงชื่อ………………………..……………………พยาน
(…………………………………………)
(…………………………..……………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชื่อ..................................................................................ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(..........................................................................................)

๑
หนังสือเงินกูที่ ................../ ..................
ชื่อผูกู.....................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
เลขที่ ......................./ .......................
วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ...................
ขาพเจา ................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ................................อายุ ........................ ป
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ........................................
ตําแหนง...................................................สังกัด.......................................................ไดรบั เงินเดือน เดือนละ....................................... บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ......................... หมูที่ .................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ......................... โทรศัพท ...................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ ........................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัดซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา
“สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ..................................................................................... กูเงิน จํานวนเงินกู.................................บาท
(............................................................................ ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ.................................................................................................
จํานวน.....................งวด ตามหนังสือเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ ................/ ................ลงวันที่ ...............................................................
และผูกไู ดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนีด้ ังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบีย้
และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติ
ตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระ ครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุด พน
จากการค้ํ า ประกั น รายนี้ จนกว า ผู ที่ ข า พเจ า ค้ํ า ประกั น ไว นี้ จ ะได ใ ห ส มาชิ ก อื่ น ซึ่ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การของสหกรณ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงิน อื่นใดของ
ขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา
สง ตอ
สหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ให
มีอยู
ตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อ แสดง
ตอหนวยงานตนสังกัด 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/นางสาว.................................................. เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว............................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ ประกันเงินกูเ้ พือเพิมคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสื อคําประกันเงินกู้
ข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
ลงชือ.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่......................เดือน......................................... พ.ศ. ...........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา...........................................................................................อายุ..................................ป ผูค้ําประกัน ปจจุบันอยู
บานเลขที่............................หมู...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................
ตําบล..................................................อําเภอ................................................จังหวัด....................................................
รับราชการสังกัด..................................................................ตําแหนง.........................................................................................เปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน....................................................มี ความประสงคใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด
หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ที่จายของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพือ่ สงชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที่
.....................................................ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................................................เปนผูกูและ
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................................เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูก ูผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาว
ขาพเจาในฐานะผูคา้ํ ประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………….……………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………….………………………………พยาน
ลงชื่อ………………………..……………………พยาน
(…………………………………………)
(…………………………..……………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชื่อ..................................................................................ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(..........................................................................................)

๑
หนังสือเงินกูที่ ................../ ..................
ชื่อผูกู.....................................................

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
เลขที่ ......................./ .......................
วันที่.....................เดือน..............................พ.ศ...................
ขาพเจา ................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ................................อายุ ........................ ป
เลขประจําตัวประชาชน.............................................................เปน  ขาราชการ  ลูกจางประจํา  อื่น ๆ ........................................
ตําแหนง...................................................สังกัด.......................................................ไดรบั เงินเดือน เดือนละ....................................... บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ ......................... หมูที่ .................... ถนน ................................... ตําบล/แขวง .......................................................
อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ............................................ รหัสไปรษณีย ......................... โทรศัพท ...................................
สถานภาพ  สมรส  โสด  หยา  อื่น ๆ ........................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัดซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา
“สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ..................................................................................... กูเงิน จํานวนเงินกู.................................บาท
(............................................................................ ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ.................................................................................................
จํานวน.....................งวด ตามหนังสือเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ ................/ ................ลงวันที่ ...............................................................
และผูกไู ดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนีด้ ังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน
ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบีย้
และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติ
ตามขอผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระ ครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุด พน
จากการค้ํ า ประกั น รายนี้ จนกว า ผู ที่ ข า พเจ า ค้ํ า ประกั น ไว นี้ จ ะได ใ ห ส มาชิ ก อื่ น ซึ่ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น การของสหกรณ
เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว ภายใน
หกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดื อนและเงิน อื่นใดของ
ขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา
สง ตอ
สหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ ให
มีอยู
ตลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อ แสดง
ตอหนวยงานตนสังกัด 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/นางสาว.................................................. เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว............................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็ นผูค้ าํ ประกันเงินกูเ้ พือเพิมคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสื อคําประกันเงินกู้
ข้างต้นนี และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชือไว้เป็ นสําคัญ
ลงชือ.......................................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(.....................................................................)
ลงชือ.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่......................เดือน......................................... พ.ศ. ...........................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา...........................................................................................อายุ..................................ป ผูค้ําประกัน ปจจุบันอยู
บานเลขที่............................หมู...........................ตรอก/ซอย.....................................................ถนน...........................................................
ตําบล..................................................อําเภอ................................................จังหวัด....................................................
รับราชการสังกัด..................................................................ตําแหนง.........................................................................................เปนสมาชิก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด เลขทะเบียน....................................................มีความประสงคใหสวนราชการที่ขาพเจาสังกัด
หักเงินเพื่อสงใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ที่เปนสมาชิก
ดังนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 เรื่องการหักเงิน
ณ ที่จายของเจาหนาที่ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทาง
ราชการตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยฯ แจงในแตละเดือนเพือ่ สงชําระหนี้เงินกูเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที่
.....................................................ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว).........................................................................................................เปนผูกูและ
ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว)..............................................................................เปนผูค้ําประกัน เมื่ อผูก ูผิดนัดชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาว
ขาพเจาในฐานะผูคา้ํ ประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………….……………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………)
ลงชื่อ……………….………………………………พยาน
ลงชื่อ………………………..……………………พยาน
(…………………………………………)
(…………………………..……………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชื่อ..................................................................................ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(..........................................................................................)

