รายละเอียดการใหเงินกูเพื่อเพิ่มสภาพคลอง(Smart Cash)
(โดยการใชบัตร ATM ผาน ธนาคารกรุงไทย จํากัด)
ชื่อ…………………………………………………….…..สมาชิกเลขที…่ ……………หนวย…………………………….……………….
วัน/ เดือน/ ปเกิด …………..….…………. อายุ……..……….ป เชื้อชาติ………..………….…….. สัญชาติ…………….………………..
บัตรประชาชน / บัตรขาราชการ เลขที…่ ………………..……….………………… อื่นๆ…………………..……………..………………
ออกใหโดย…………………………………..เมื่อวันที…่ ……………………….……….วันหมดอายุ…….…………………….…………
ขอกูเงิน เปนเงินจํานวน……….…………………บาท ติดตอขาพเจาไดที่หมายเลขโทรศัพท……………………………
---------------------------------------------------------------------------------------------------หลักฐานประกอบการยื่นคําขอกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลอง
1. สลิปเงินเดือนผูกู รับรองโดยงานการเงินประจําหนวยของผูกู
2. สําเนาสมุดคูฝ ากของธนาคารทีจ่ ะใชบริการ ATM (หนาที่มีหมายเลขบัญชี)
3. สําเนาสมุดคูฝ ากเงินฝากออมทรัพยของสหกรณฯ (หนาที่มีหมายเลขบัญชี)
4. สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูกูและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
5. สําเนาทะเบียนบานของผูก ูและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
6. สําเนาบัตรประชาชน บัตรขาราชการหรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐของผูค้ําประกันและคูสมรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
7. สําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันและคูส มรส รับรองสําเนาดวยตนเอง 1 ชุด
8. กรณีหยา หรือคูสมรสถึงแกกรรม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนา
9. กรณีเปลี่ยน ชื่อ- นามสกุล และคํานําหนานาม ใหแนบหลักฐานประกอบพรอมรับรองสําเนาดวยตนเอง
วงเงินกูสูงสุดไมเกิน 100,000.- บาท เงินงวดชําระหนี้ไมเกิน 120 งวด ดังนี้
ลําดับ เงินไดรายเดือน
ใหเงินกูไมเกิน
สงชําระงวดละ จํานวนงวดที่สงชําระ จํานวนผูค้ําประกัน
1
ไมเกิน 10,000
50,000.600.120
1
2
10,001 – 20,000
60,000.700.120
1
3
20,001 – 30,000
70,000.800.120
1
4
30,001 – 40,000
80,000.900.120
1
5
40,001 – 50,000
90,000.1,100.120
1
6
50,001 ขึ้นไป
100,000.1,200.120
1
หาม ระบุ วัน เดือน ป ในหนังสือกูส ําหรับเงินกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลองและหนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลอง
หาม ใชปากกาดํา, ปากกาหมึกซึมและน้ํายาลบคําผิด(กรณีเขียนผิดใหขีดฆาแลวเซ็นชื่อกํากับ)

๑
หนังสือกูท…ี่ .…………/….…..…
วันที…่ ……………………………
บัญชีเงินกูท.ี่ ...................................

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

คําขอกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลอง(Smart Cash)
คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความดวยปากกาลูกลื่น
ตามรายการที่กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ โดยถูกตอง
และครบถวน มิฉะนั้นสหกรณไมรบั พิจารณา

ตรวจแลวมีเงินพอสําหรับหักสง

เจาหนาที่การเงิน
เขียนที…่ ……..……………………………..............
วันที.่ ...................เดือน..................................พ.ศ........................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ขาพเจา………………………………………..………………สมาชิกเลขที…่ ………………………………
ขอเสนอคําขอกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลอง เพื่อโปรดพิจารณา ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองของสหกรณ วงเงินกูจ ํานวน.................................................บาท
(.............................................................................................)โดยจะนําไปใชเพื่อการดังตอไปนี้..............................................................
...................................................................................................................................................................................................................
ขอ ๒.ขาพเจาตกลงวา การทํารายการกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองจากสหกรณผานธนาคารกรุงไทย จํากัด(มหาชน)
ทําไดโดยการเบิกถอนจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ(ATM) เพื่อโอนเงินจากบัญชีออมทรัพย/ หรือกระแสรายวัน ของสหกรณที่ฝากไวกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ไปเขาบัญชีออมทรัพยของขาพเจาซึ่งเปดไวกับธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขา........................................
เลขที่บัญชี..................................................................................
ขอ ๓. ในเวลานี้ขาพเจาทํางานในตําแหนง...........................................................สังกัด………………………………………
หนวย/กลุม งาน......................................ไดรับเงินเดือน………....................................บาท ปจจุบันอายุราชการ..................ป เปนสมาชิก
ฌกส.สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย-พะเยา เลขที่............................... สมาชิกกองทุนรวมใจฯ เลขที.่ .............................
 สมาชิก ฌกส.กระทรวง  สมาชิก ฌกส.สส.ธท.  ประกันชีวิต บริษัท.....................................................................................
 สมาชิก ฌกส.สส.ชสอ.  สมาชิก กสธท.
ขอ ๔. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณ รวม.....................................หุน เปนเงินจํานวน...............................................บาท
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตรา.........................................บาท
ขอ ๕. นอกจากหุนซึ่งขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกัน ดังตอไปนี้ คือ

คําเสนอค้ําประกัน
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

สมาชิก
เลขทะเบียนที่

สังกัด

เงินไดรายเดือน

ขาพเจาผูกพันตนที่จะเขาค้ําประกัน
ตามคําขอกูเงินขางตนนีจ้ ึงลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญ

๑
๒
ขอ ๖. ถาขาพเจาไดรับเงินกูขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบี้ย ดังนี้
๖.๑ แบบสหกรณ เงินตน งวดละ.....................................บาท พรอมดวยดอกเบีย้ รอยละ........................ป
จํานวน.............................งวด
๖.๒ แบบธนาคาร เงินตนบวกดอกเบี้ย ณ ปจจุบัน งวดละ...........................บาท จํานวน.......................งวด

๒
ขอ ๗. ในการขอรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลองใหไวตอสหกรณตามแบบที่สหกรณ
กําหนด
ขอ ๘. (เฉพาะในกรณีทผี่ ูขอกูมีคูสมรส) ในการกูเ งินตามคําขอกูนี้ ขาพเจาไดรับอนุญาตของคูสมรสซึ่งพรอมที่จะทํา
คําอนุญาตใหไวเปนหลักฐานในทายหนังสือกูนี้ดวย
ลงชื่อ…………………………………………………ผูขอกู
(………………………………………………..)

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

คําเตือน
สมาชิกคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวาหนึ่งคนในเวลาเดียวกันไมได

๑

หนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มสภาพคลอง(Smart Cash)
เลขที่ ......................./.......................
วันที.่ ...............เดือน........................................ พ.ศ...................
ขาพเจา .......................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................อายุ .................. ป
เลขประจําตัวประชาชน ....................................................................... เปน ขาราชการลูกจางประจํา  อื่น ๆ .......................
ตําแหนง ...................................................สังกัด ...................................................ไดรบั เงินเดือนเดือนละ...................................... บาทที่อยู
ปจจุบัน บานเลขที่ .................... หมูที่ .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................................อําเภอ/
เขต .................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ..........................................สถานภาพ
สมรส โสดหยา อื่น ๆ............................................................................................................................
ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัดซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อ
เปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณวงเงินกูจ ํานวน .............................บาท (...........................................................................)
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ............................................................................
ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ ..................................... ตอป
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณจะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณเห็นสมควรเมื่อใดก็ได 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
ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มสภาพคลองนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอที่วา ดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือวาเงินกู
ที่ไดรับไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา ขาพเจาจะตอง
แจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมสําหรับ
ขาราชการ บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือ
หนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได

๒
ขอ 7 . ในการกูครั้งนี้ ขาพเจาไดนําใบหุนของสหกรณเลขที.่ .......................................... จํานวน......................................หุน
เปนเงิน..............................................บาท มาจํานําไวเปนหลักประกันเงินกูครั้งนี้ดวยและขาพเจายินยอมที่จะนําเงินคาหุนที่ จะเกิดขึ้นใน
ภายหนามาประกันเงินกูของขาพเจา
ขอ 8. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือนี้ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขอ 9. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกับสหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงิ นเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาไดรับไปหักกลบลบหนี้เงินกูที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรับเงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้ เปนเจตนา
ของขาพเจาที่จะใหหักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณมีอํานาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได
ขอ 10. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณ
หนวยงานตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มสภาพคลองนี้โดยตลอดแลว เห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไว
เปนสําคัญตอหนาพยาน
ลงชื่อ…………………...........………….……………ผูกูเงิน
(……………….......…………………………)
ลงชื่อ………………..........……………….……………พยาน
(………………….......…………….……………)

ลงชื่อ………….…………..............………………………พยาน
(…………...........……………….…………………)
คํายินยอมของคูส มรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกมู ีคูสมรส)

เขียนที่ .................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................................ พ.ศ...................
ขาพเจา นาย/นาง/น.ส........................................................... เปนคูส มรสของนาย/นาง/น.ส................................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเ พื่อเพิ่ม
สภาพคลองขางตนนี้ และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.......................................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
(.....................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(.....................................................................)

สําหรับเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
1. ผูขอกู 

2. เห็นควร 


เคยผิดนัดการชําระหนี้ หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือน
ไมเคยผิดนัดการชําระหนี้
อนุญาตใหกูได วงเงิน.............................................บาท (...........................................................................)
ไมอนุญาตใหกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองผานธนาคาร เพราะ..........................................................................

ลงชื่อ……………………...............….....………เจาหนาที่ผูตรวจหนังสือกูเงิน
(………………................…………………)

ลงชื่อ……………………...................….....………ผูจัดการ
(…………………....................………………)

หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที่ ................ เดือน ..................................... พ.ศ. ..................
เรียน หัวหนาหนวยงานตนสังกัด..............................................................
ขาพเจา....................................................................อายุ......................ป ปจจุบันอยูบานเลขที.่ .............................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 ที่จายของ
เจาหนาที่ ที่เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยฯ ดังนี้
ขอ 1. ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงิน หักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยฯแจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนีเ้ งินกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลอง ตามหนังสือสัญญากูเงินเลขที…่ ………..…….หรือเงินอื่นใด
แลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือนเปนลําดับแรก
ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ ลูกจาง/ ขาราชการบํานาญ หรือไดรับบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จตกทอด เงิน กบข.
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับลูกจางประจําของสวนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะหกระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท.,
เงินจาก สส.ชสอ.,เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใดที่ขาพเจาหรือทายาทของขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาทีผ่ ูจายเงิน
หักเงินจากเงินดังกลาวที่ขาพเจาหรือทายาทพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนทีส่ หกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แจงแลว
สงเงินจํานวนนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ บําเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข เงิน กบข. เงิน กสจ.
เงิน สส.ธท. เงิน สส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใด เมื่อไดหักชําระหนี้ภาษีอากร ขาพเจายินยอมใหหักเงินสงใหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเชียงราย จํากัด กอนเปนลําดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมผี ลตั้งแตบัดนี้เปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาไมมีการถอนการใหคํายินยอมทั้งหมด จนกวาจะมีการชําระ
หนี้เสร็จสิ้น
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้นโดยความสมัครใจของขาพเจา และไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรง
ตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณหนวยงาน
ตนสังกัด และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ.........................................................................พยาน
ลงชื่อ……………………………………………..พยาน
(……………………………………………..)
(……………………………………………)
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูกูยินยอม
ลงชื่อ…………………………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(…………………………………………………)

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

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูเพื่อเพิ่มสภาพคลอง(Smart Cash)
เลขที่ ............................/ ............................
วันที.่ ...............เดือน........................................ พ.ศ...................
ขาพเจา .................................................................................. สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................อายุ .................. ป
เลขประจําตัวประชาชน ................................................... เปน ขาราชการลูกจางประจํา  อื่น ๆ ...................................
ตําแหนง ...................................................สังกัด ...................................................ไดรบั เงินเดือนเดือนละ............................... บาทที่อยู
ปจจุบนั บานเลขที่ .................... หมูที่ .................. ถนน ......................................... ตําบล/แขวง .................................................
อําเภอ/เขต .................................จังหวัด .......................................รหัสไปรษณีย .....................โทรศัพท ..........................................
สถานภาพสมรส โสดหยา อื่น ๆ.........................................................ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขเชียงราย จํากัดซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐาน ดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให ............................................................ กูเงินจากสหกรณวงเงินกูจํานวน ........................... บาท
(.......................................................................)โดยมีวัตถุประสงคเพือ่ ................................................................................................
จํานวน ........................ งวด ตามหนังสือเงินกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลองที่ .................../ .......................ลงวันที่ ..........................................
และผูกไู ดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจน
คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตาม ขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตรา
ดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลองนั้นโดยตลอดแลว
ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพั นนั้น ๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะไดชําระ
ครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใด ๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพน
จากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขา
เปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลว
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่น
ใดของขาพเจา หักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา สง
ตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้
ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนีจ้ นกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อ
แสดงตอหนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)
ลงชื่อ.................................................................พยาน
(................................................................)

๒
คํายินยอมของคูส มรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูคา้ํ ประกันมีคูสมรส)
เขียนที่ .................................................................
วันที.่ ...............เดือน........................................ พ.ศ...................
ขาพเจา นาย/นาง/น.ส. ........................................................ เปนคูส มรสของนาย/นาง/น.ส.................................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูเ พื่อเพิ่มสภาพคลองของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ําประกันเงินกู
ขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ.......................................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
(.....................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(.......................................................................)

เงินกูเพื่อเพิ่มสภาพคลอง

หนังสือยินยอมใหสว นราชการหักเงินชําระหนี้
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
เขียนที่ สํานักงานสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
วันที.่ .....................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 หักเงินเพือ่ สงใหสหกรณ
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 แจงในแตละเดือนเพื่อสงชําระหนี้เงินกูเ พื่อเพิม่ สภาพคลอง ตามหนังสือสัญญากูเ งินเลขที่
.................................................................... ซึ่ง (นาย, นาง, นางสาว).............................................................เปนผูกูและขาพเจา
(นาย, นาง, นางสาว)........................................................................ เปนผูค้ําประกัน เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ ตามสัญญาดังกลาว
ขาพเจาในฐานะผูค้ําประกัน ยินยอมใหหักเงินใหแกสหกรณฯ เปนลําดับแรก
หนังสือยินยอมฉบับนีท้ ําขึน้ โดยความสมัครใจของขาพเจาและไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือนี้
ทั้งหมดแลวถูกตอง ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
หากขาพเจาไดยายไปสังกัดที่สวนราชการอื่น หนังสือยินยอมนี้ถือเปนใชไดตลอดไป
ลงชื่อ…………………………………………………………ผูใหคํายินยอม
(…………………………………………………..)
ลงชื่อ...................................................................พยาน
(…………………………………………..)

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ยอมรับขอเสนอ ตามที่ผูค้ําประกันยินยอม
ลงชื่อ………………………………………………..ประธานกรรมการดําเนินการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
(………………………..……………………)

1. การกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลอง (Smart Cash) ผานระบบธนาคารกรุงไทย จํากัด
ขั้นตอนการดําเนินการ
1. เขียนคําขอกูเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลอง พรอมหลักฐานประกอบ
2. สหกรณเชื่อมตอขอมูลขอใชวงเงินกูกับบัตร ATM ใชเวลา 1 วัน
3. เมือ่ เชื่อมตอขอมูลสําเร็จ สมาชิกสามารถถอนเงินไดในวันถัดไป

ขั้นตอนการกด ATM เพื่อกูเงิน “เงินกูเพื่อเพิ่มสภาพคลอง (Smart Cash) ” ผานบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
(1)

(2)

(3)

(4)

สอดบัตรและ

เลือกเมนู

เลือกเมนู

กดรหัสผาน

“บริการอื่นๆ”

เลือกเมนู
“อื่นๆ”อีกครั้ง

“สหกรณออมทรัพย”

มีบริการใหสมาชิกเลือก 2 บริการ ดังนี้

(5)

(6)

(7)

หากตองการสอบถาม
ยอดสิทธิกูคงเหลือ

เลือกเมนู

รอรับสลิป

(5)
หากตองการทํา
รายการกูเงิน

“สอบถามยอดเงินกู”
(6)
เลือกเมนู
“รับเงินกู”

(7)

(8)

ระบุจํานวนเงินแลว
กดปุม”ถูกตอง”

รับสลิป
(เงินเขาบัญชีธนาคาร
ของสมาชิก)

ขอควรทราบ
เกี่ยวกับการใชบริการกดเงินฝากและเงินกู ผานตู ATM ธนาคารกรุงไทย จํากัด
1. สมาชิกที่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทยอยูแลว สามารถเชื่อมตอขอมูล โดยไมตองเปดบัตรใหม
2. การทํารายการกูหรือถอนเงิน ตองทําที่ตู ATM ของธนาคารกรุงไทย เทานั้น
3. การทํารายการกูเ งินหรือถอนเงิน จํานวนที่ทํารายการจะถูกโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยของ
สมาชิกกอนเสมอ สมาชิกตองทําการถอนอีกครั้ง
4. สําหรับสมาชิกที่เปนหนี้กรุงไทยธนวัฎกับธนาคาร ระบบธนาคารจะตัดเงินในบัญชีของสมาชิกเพื่อ
ชําระหนี้เงินกูธนวัฎกอน
5. การทํารายการบริการของสหกรณฯ ทุกอยาง ระบบของธนาคารจะคิดคาธรรมเนียม 10 บาท /
รายการ
6. หากกระดาษบันทึกรายการของตู ATM หมด จะไมสามารถทํารายการกูเงินหรือถอนเงินฝากได

