สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด
หลักฐานที่ผู้กู้จะต้องยื่นพร้อมคาขอกู้ในการขอกู้เงินสามัญ และหลักเกณฑ์ประกอบการพิจารณาเงินกู้สามัญฯ
1. บัตรประจ้าตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ ของผู้กู้เงินสามัญและผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับเท่านั้นและให้
เจ้าของเอกสารลงลายมือชื่อรับรอง
2. กรณีที่ผู้ค้าประกัน คนที่ 1.…………………………คนที่ 2. ……………………………คนที่ 3. ……………………………
ค้้ า เกิ น 9 คน ให้ ห าคนค้้ า ใหม่ แ ทนโดยผู้ ค้ า คนใหม่ จ ะต้ อ งเซนต์ ชื่ อ ในค้ า ขอกู้ เ งิ น สามั ญ ที่ ส หกรณ์ ฯ ส่ ง กลั บ คื น คื น
ให้ทั้งหน้า1-2แล้วส่งค้าขอกู้เงินสามัญคืนสหกรณ์ด้วย
3. คนค้้ า ประกั น เงิ น กู้ ส ามั ญ จะต้ อ งมาเซนต์ ชื่ อ ค้้ า ประกั น ต่ อ หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ฯ แต่ ถ้ า คนค้้ า ประกั น ไม่ ส ามารถมาได้
ทางสหกรณ์ฯ ก็อนุโลมให้ผู้ค้าประกันไปเซนต์ชื่อต่อหน้าหัวหน้าหน่วยงานของตนเอง (สาธารณสุขอ้าเภอ หรือผู้อ้านวยการ
โรงพยาบาล หรือ กรรมการในหน่วยงานของตนเอง) ลายเซ็นในสัญญาเงินกู้จะต้องเหมือนกับในค้าขอกู้เงินสามัญ แล้วให้
สาธารณสุขอ้าเภอ ผู้อ้านวยการโรงพยาบาล กรรมการ เซนต์ชื่อก้ากับมาในใบค้้าประกันเงินกู้สามัญ ช่องพยานของคนค้้าประกัน
เพื่อรับรองว่าเป็นลายเซนต์ของคนค้้าประกันจริง
4. ผู้กแู้ ละผู้ค้าประกันต้องท้าหนังสือยินยอมตามแบบทีแ่ นบไปด้วย
5. ในเอกสารต่าง ๆ ห้ามใช้หมึกขาวลบโดยเด็ดขาด ใช้ขีดฆ่าแล้วเซนต์ชื่อก้ากับและวัน/เดือน/ปีในเอกสารทุกหน้าสมาชิกไม่ต้องเขียน
6. เลขที่บญ
ั ชี ธ.ธกส. ธ.กรุงไทย หรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ต้องเป็นของสมาชิกผู้กคู้ นเดียวเท่านั้น
7. สลิปเงินเดือนให้เจ้าหน้าทีก่ ารเงินเซนต์ส้าเนาถูกต้อง
8. ผู้ก,ู้ ผู้ค้าต้องลงลายมือชือ่ ทุกใบในสัญญา
9. กู้เงินค่าหุ้นตนเองกู้ได้ 90% และไม่จ้ากัดจ้านวน สามารถกู้ได้ตามปกติที่เคยปฏิบัติ
10. สมาชิกที่กเู้ งินสามัญยังไม่เต็มสิทธิ์ สามารถยื่นกู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องส่งช้าระหนีใ้ ห้ครบ 6 เดือน
ตั้งแต่วันที่ 1ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป แต่ถ้าสมาชิกทีก่ ู้เงินสามัญเต็มสิทธิ์แล้ว ต้องส่งช้าระหนี้เก่าให้ครบ 6 เดือน จึงจะสามารถยืน่ กู้
เงินสามัญใหม่ได้
11.สมาชิกทีข่ อกู้สามัญใหม่ทุกรายและสมาชิกที่กู้เงินสามัญเพื่อการบริโภค จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 15 %
ของจานวนเงินกู้สามัญ ทั้ง 2 ประเภท หากไม่พอสหกรณ์จะหักจากเงินกู้สามัญทัง้ 2 ประเภทมาซื้อหุ้นเพิ่มจนครบ 15 %
จึงจะจ่ายส่วนต่าง
12. สมาชิกที่กู้เงินจะต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักจากเงินกู้แล้วอย่างน้อย 12%
13. สมาชิกที่ยนื่ กูส้ ามัญ สหกรณ์จะดูอายุราชการที่เหลือต้องส่งชาระหนี้ให้หมดภายในอายุ 75 ปีหรือส่งชาระภายใน 234 งวด
(โดยสหกรณ์จะน้าเงินค่าหุ้นทีม่ ีอยู่มาหักช้าระหนี้และต้องไม่มีหนี้ค้างช้าระ)
14. สมาชิกข้าราชการบ้านาญที่จะกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้้าประกันต้องน้ารายชือ่ เข้าทีป่ ระชุมกรรมการด้าเนินงานเพือ่ พิจารณาเป็นรายไป
15. หลักค้้าประกันเงินกู้สามัญ
15.1 ใช้บคุ คลค้้าประกัน สมาชิก 1 คน มีสิทธิค์ ้าประกันเงินกูใ้ นวงเงิน 300,000.00 บาท
15.2 คนค้าประกัน 1 คน มีสิทธิ์ค้าประกันได้ 9 คน โดยข้าราชการจะต้องได้รับเงินบ้านาญและลูกจ้างประจ้าจะต้องได้รับเงิน
บ้าเหน็จรายเดือน เมื่ออายุครบ 60 ปี กรณีราชการและลูกจ้างประจ้าไม่ได้รับเงินบ้านาญหรือบ้าเหน็จรายเดือนยังคงใช้สิทธิเดิมคือค้้า
ประกันได้ 8 คน
15.3 คนค้าประกันคนที่ 9 จะต้องแนบหลักฐานประกอบการค้าประกัน ดังนี้
15.3.1 ส้าเนา กพ.7 หน้าแรกทีบ่ อกวันบรรจุรับราชการ หรือ
15.3.2 ให้เจ้าหน้าทีฝ่ ่ายทรัพยากรบุคคลรับรองว่า เมื่ออายุครบ 60 ปี สมาชิกมีสทิ ธิ์รบั เงินบ้านาญหรือเงินบ้าเหน็จรายเดือน
15.4 ใช้ทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากค้้าประกันได้ 90%
16. สมาชิกที่ยนื่ กู้เงินทุกประเภท สหกรณ์ฯ ขอเอกสารเพิ่มเติม (ทั้งผู้กู้ ผู้ค้าประกันและคู่สมรส) ดังนี้
16.1 ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
16.2 ส้าเนาทะเบียนบ้าน
16.3 ส้าเนาทะเบียนสมรส หรือส้าเนาทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร(กรณีสมรสหรือหย่าหรือตาย)
16.4 ส้าเนาใบเปลี่ยนแปลงชือ่ – สกุล (ถ้ามี)
17. ขอความร่วมมือผู้กทู้ ุกรายสมัคร สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.),
กสธท.,สส.ชสอ.

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ .................................................................................................................................................
ที่ ..................................................................... วันที่ ..................................................................................
เรื่อง ยินยอมให้หักเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษมาช้าระหนี้
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว ............................................................สมาชิกเลขที่.............................
หน่วยงาน ................................................ ต้าแหน่ง.............................. เบอร์โทรศัพท์...................................
บัญชีเลขที่...................................... ชื่อบัญชี.................................................................................................
ข้าพเจ้าเป็นผู้มีอ้านาจในการถอนเงินหรือในการให้ค้ามั่นเกี่ยวกับบั ญชีที่เปิดขึ้นนี้หรือตามที่ระบุ
ไว้ในแบบค้าขอเปิดบัญชีและบริการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากนี้ ข้าพเจ้าได้ลงตัวอย่างลายมือชื่อของข้าพเจ้า และ
ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณ์ฯนี้ ในส่วนที่ว่าด้วยเงินฝากประเภทต่างๆ ซึ่งใช้อยู่ใน
เวลานั้นๆทุกประการ
ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีหนี้สินกับทางสหกรณ์และผิดการช้าระหนี้และผิดนัดการช้าระหนี้ดังกล่าว
ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์น้าเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของข้าพเจ้ามาช้าระหนี้ ให้สหกรณ์เท่าหนี้สินที่ค้าง
ช้าระ
ข้ า พเจ้ า รับ รองว่า ในขณะท้ า นิติก รรมนี้ ข้าพเจ้ามีความสามารถในท้านิติ ก รรม ไม่เป็ นบุคคล
วิกลจริต ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่ว่าชั่วคราวหรือเด็ดขาด ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลายหรือฟื้นฟูกิจการ หากภายหลังมีสถานะตามที่กล่าวข้างต้นเกิดขึ้น ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ฯทราบ
ทันที และตกลงให้สหกรณ์ฯระงับการท้าธุรกรรมต่างๆของข้าพเจ้าทันที ข้าพเจ้ารับรองว่าข้อมูลที่ให้ไว้
ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อก้าหนดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องถี่ถ้วนแล้ว เห็นว่าตรงตามความ
ประสงค์ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ.................................................. สมาชิกสหกรณ์
(...............................................................)
ลงชื่อ....................................................... พยาน
(...............................................................)

บันทึกข้อความ
สถานที่ทาการ …………………………………………………………………………………………………
ที่ .......................................
วันที่ ..............................................................................................
เรื่อง

หักเงินกู้สามัญเพื่อช้าระหนี้และหักเงินท้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ และกองทุนสวัสดิการสมาชิกฯ

เรียน

ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว .......................................................................... สมาชิกเลขที่.......................
หน่วยงาน......................................................................ได้ยื่นกู้เงินสามัญจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
เมื่อคณะกรรมการด้าเนินการได้พิจารณาอนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีความประสงค์ให้หักเงินกู้สามัญมาช้าระหนี้ และ
หักเงินท้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ และหักเงินท้ากองทุนสวัสดิการสมาชิกฯ รายละเอียดมีดังต่อไปนี้
 1. เงินกู้สามัญบุคคลค้้าประกัน
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 2. เงินกู้สามัญเพื่อการบริโภค
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 3. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 4. เงินกู้เพื่อยานพาหนะ
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 5. เงินกู้เพื่อส่งเสริมอาชีพ
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 6. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 7. เงินกู้เพื่อการศึกษา
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 8. เงินกู้เพื่อติดตั้งแก๊ส
เงินต้น……………….บาท บวกดอกเบี้ย......................บาท เป็นเงิน.....................................บาท
 9. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.)
เป็นเงิน........................................บาท
 10. กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย (กสธท.)
เป็นเงิน......................................บาท
 11.สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
(สส.ชสอ.)
เป็นเงิน......................................บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)

สมาชิกสหกรณ์ฯ
(......................................................)

รับที…
่ ………………/……………………
วันที…
่ ……..…./.….……..…./……..……
คาเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความด้วยลายมือ
ของตนเอง มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา

หนังสือกู้ท…
ี่ ………../….……….
วันที…
่ ……./…………./………..
บัญชีเงินกูท้ …
ี่ …………….……...

คาขอกู้เงินสามัญ

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................อายุ..................................ปี
สมาชิกเลขทะเบียนที่ ...............................เลขประจ้าตัวประชาชน.........................................................ต้าแหน่ง..................................................
สังกัด................................................................................สถานภาพ............................................ที่อยู่...................................................................
............................................................................................................... โทรศัพท์มือถือ.... ...................................................................................
ได้ท้าหนังสือกู้เงินฉบับนี้ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือกู้เงินนี้จะเรีย กว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลักฐาน โดยมีสาระส้าคัญในการกู้ยืมเงินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ไปเป็นจ้านวน .............................................................................................................บาท
(.........................................................................................................................................................)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้จ่ายในครอบครัว
และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ้านวนดังกล่าวนี้ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ..............................ต่อปี
ข้อ 3. ในกรณีทสี่ หกรณ์ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอช้าระคืนหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้
 ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ ............................................... บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จ้านวน ...............งวด
 ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ ...................................................บาท จ้านวน...............งวด
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ้าเดือน.........................................พ.ศ. ........................................เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก้าหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส้าหรับงวด
นั้น ๆ นอกจากค่าหุ้นซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
สมาชิกที่จะเป็นผู้ค้าประกัน
ลาดับ
ชื่อ - สกุล
สมาชิกเลข ทางานประจาในตาแหน่ง
มีเงินเดือน/
ลายมือชื่อผู้ค้าประกัน
ที่
ทะเบียนที่
และสังกัด
ค่าจ้าง

ข้อ 5. ในการส่งคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 4. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ ผู้จ่ายเงินได้
รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า หักจ้านวนเงินงวดช้าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้า
เพื่อส่งมอบต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท้าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้
ช้าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า ให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์ จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช้าระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 7. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีผิดตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการความคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือว่า
เงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค้านึงถึงก้าหนดเวลาที่ให้ไว้

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้กู้

เขียนที่ .............................................................
วันที่ .................................................................................

-2ข้อ 8. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายราชการหรืองานประจ้า ข้าพเจ้าจะต้องแจ้ง
เป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช้าระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช้าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส้าหรับ
ข้าราชการ บ้าเหน็จ บ้านาญ เงินกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช้าระหนี้ต่อสหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น้าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือ
บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
ที่ข้าพเจ้าตกลงท้าไว้กับสมาคมฯ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์หักช้าระหนี้ที่ต้องรับผิดตามหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนี้ได้
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้กู้

ข้อ 10. ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ผิดนัดช้าระหนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ด้าเนินการดังต่อไปนี้
10.1 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็นหนี้ที่ค้างช้าระให้แก่ข้าพเจ้าได้ ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์แจ้งความเป็นหนี้
ให้แก่บุคคลต่อไปนี้
1. ......................................................................................................... โทร.................................................
ที่อยู่..................................................................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................ โทร..................................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................................
10.2 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตามที่อยู่ในสัญญาเงินกู้ฉบับนี้ ข้าพเจ้าตกลงให้ติดต่อไปยังสถานที่ต่อไปนี้
1. สถานที่ท้างาน...............................................................................โทร......................................
2. สถานที่ท้างาน..............................................................................โทร.......................................
10.3 ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อวัน ในวันจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 20.00 น. และในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ก้าหนดไว้
ข้อ 11. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
ข้อ 12. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ท้าหนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก้าหนด
ข้อ 13. ในการขอกู้ครั้งนี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ได้ตกลงที่จะท้าหนังสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้เงิน
สามัญได้ตรวจสอบแล้วมีเงินเดือนพอให้สหกรณ์ฯ หักช้าระหนี้และค่าหุ้น และมีเงินคงเหลือหลัง หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
………………………………………………….ผู้กู้เงิน
ข้าพเจ้า .....................................................................................
ได้ยินยอมให้............................................................................... (...........................................................................)
............................................................................พยาน/สมาชิกสหกรณ์ฯ
ซึ่งเป็นคู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์
(............................................................................)
สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ตามหนังสือสัญญากู้เงินนี้ และข้าพเจ้า
.............................................................................พยาน/สมาชิกสหกรณ์ฯ
ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ
(...........................................................................)
.............................................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ผู้ตรวจ
ลงชื่อ..................................................คู่สมรสผู้ให้ค้ายินยอม
(...........................................................................)
(...........................................................)
............................................................................ผู้จัดการสหกรณ์
เห็นควรให้กู้เงินสามัญ จานวน……………………...บาท
(...........................................................................)
(ลงชื่อ)…………………………………………
(………………………………………………..)
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานของสมาชิก

การบันทึกการวินิจฉัย

เสนอ คณะกรรมการด้าเนินการในการประชุมครั้งที่…………………….วันที่…………………………………………………………
มีมติดังนี้ ให้กู้เงินสามัญได้จ้านวนเงิน………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ) …………………………………………………. ประธานกรรมการเงินกู้
(………………………………………………)

หนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้
สามัญทั่วไป

สามัญเพื่อการบริโภค

สัญญาเงินกู้คลายกังวล
หนังสือเงินกู้สามัญ เลขที่....................../.......................
วันที่.......................................................

ข้าพเจ้า...............................…………....……………………............…….. อายุ....................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่.........................
เลขประจ้าตัวประชาชน......................................................................................ต้าแหน่ง.....................................................................................
สังกัด....................................................ที่อยู่............................................................................................................................................................
สถานภาพ....................... ได้ท้าหนังสือกู้เงินฉบับนี้ ให้ไว้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือกู้เงินนี้จะ
เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐาน โดยมีสาระส้าคัญในการกู้ยืมเงินดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์ไปเป็นจ้านวน ................................บาท (......................................................................................)
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ให้สหกรณ์ในอัตราร้อยละ.........................ต่อปี
ข้อ 3. ในกรณีที่สหกรณ์ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในข้อ 2. ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมช้าระดอกเบี้ย
ตามอัตราที่สหกรณ์ประกาศในคราวนั้น ๆ ทุกคราวไป ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ก้าหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์ โดยที่สหกรณ์ไม่ต้องแจ้ง
ให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 4. ข้าพเจ้าขอช้าระคืนหนี้เงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ .......................บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย เว้นแต่งวดสุดท้าย จ้านวน.....................งวด (แบบสหกรณ์)
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ .............................บาท เว้นแต่งวดสุดท้ายจ้านวน..........................งวด (แบบธนาคาร)
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ้าเดือน.............................................. พ.ศ. ...................... เป็นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก้าหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส้าหรับงวดนั้น ๆ
ข้อ 5. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน้าเงินกู้ไปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้คือ ใช้จ่ายในครอบครัว
ข้อ 6. ข้าพเจ้าขอโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในปัจจุบันตามทะเบียนหุ้น ซึ่งมียอดเงินค่าหุ้นรวมเป็นเงิน
...................................................... บาท (..........................................................................................................................) และที่จะมีขึ้นต่อไป
ในภายหน้าให้สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักประกันการกู้เงินของข้าพเจ้า ในกรณีเงินกู้ตามสัญญานี้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ข้าพเจ้า
ยินยอมให้สหกรณ์น้าเงินค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในขณะถึงก้าหนดช้าระหนี้มาหักกลบลบหนี้ของข้าพเจ้าที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้า พเจ้า
พ้นจากสมาชิกภาพของสหกรณ์
ข้อ 7. ในการส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 4. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
และเงินได้อื่นของข้าพเจ้า หักจ้านวนเงินงวดช้าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้ าเพื่อส่ง
มอบต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไปโดยท้าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช้าระ
หนี้ตามหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีผิดตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการความคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือว่าเงินกู้ที่
ได้รับไปจากสหกรณ์นี้เป็นอันถึงก้าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักต้องค้านึงถึงก้าหนดเวลาที่ให้ไว้
.............................................................. ผู้กู้
(...........................................................)

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้กู้

และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ้านวนดังกล่าวนี้ครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันท้าหนังสือกู้เงินฉบับนี้

-2ข้อ 9. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายราชการหรืองานประจ้า ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการช้าระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช้าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินสะสมส้าหรับข้าราชการ
บ้าเหน็จ บ้านาญ เงินกองทุนบ้าเหน็จบ้านาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนส้ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหน่ว ยงานเจ้า
สังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช้าระหนี้ต่อสหกรณ์เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 10. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น้าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดา
สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ข้าพเจ้าจะได้รับจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขไทย(กสธท.) หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ที่ข้าพเจ้า
ตกลงท้าไว้กับสมาคมฯ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์หักช้าระหนี้ที่ต้องรับผิดตามหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนี้ได้
ในกรณีที่ข้าพเจ้าท้าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงิ นฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์
ใดๆจากสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐานเมื่อข้าพเจ้าถึงแก่ความตายนั้น ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลังจากที่ข้าพเจ้าไ ด้ท้า
(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้กู้

หนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับตามหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญฉบับ นี้แต่ประการใด โดยผู้รับโอน
ประโยชน์จะต้องช้าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนี้ครบถ้วนก่อน
ข้อ 11. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที
บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนั งสืออื่นใดที่สหกรณ์จัดส่งให้แก่ข้าพเจ้านั้น ถ้าหากได้ส่งไปยังต้าบลสถานที่ที่
ระบุไว้ข้างต้นของหนังสือฉบับนี้แล้ว ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยชอบ ทั้งนี้โดยไม่ต้องค้านึงถึงว่าจะมีผู้รับไว้หรือไม่ หนั งสือติดต่อทวง
ถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ข้อ 12. ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่น จ้านวน 3 ฉบับ มอบไว้ให้สหกรณ์
หน่วยงานต้นสังกัด และส้าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
หนังสือกู้ยืมเงินนี้ท้าไว้ ณ วันที่ซึ่งระบุข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้ อความโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อ
หน้าพยาน และสหกรณ์ได้ส่งมอบส้าเนาหนังสือกู้ยืมเงินจ้านวนหนึ่งฉบับให้แก่ข้าพเจ้าไว้เป็นหลักฐานทันทีที่ลงนามในหนังสือกู้
ข้าพเจ้า ............................................................................. ได้ยินยอมให้
...................................................................................... ซึ่งเป็นคู่สมรส
ของข้าพเจ้ากู้เงิน สามัญของ สอ.สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ตามหนั งสือ
สัญญากู้เงินนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ
ลงชื่อ.............................................................. คู่สมรสผู้ให้ค้ายินยอม
(.....................................................)

.............................................................. ผูก้ ู้เงิน
(.....................................................................)
.............................................................. พยาน/สมาชิก
(.....................................................................)
.............................................................. พยาน/สมาชิก
(.....................................................................)

ข้าพเจ้า................................................................................................................................ ได้รับเงินกู้จ้านวน.............................................. บาท
(.................................................................................................) ตามหนังสือกู้สามัญนี้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่..........................................
โดย

โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์พิเศษของข้าพเจ้า เลขที่................................................ .

โอนเงินเข้าบัญชีของข้าพเจ้า ธนาคารกรุงไทย

หรือ ธกส. สาขา.................................... บัญชีเลขที่.........................................................................
............................................................. ผูก้ ู้
(..........................................................)

จ่ายเงินถูกต้องแล้ว................................................... เจ้าหน้าที่การเงินสหกรณ์
(....................................................)

สัญญาเลขที่....................../.......................

วันที่.......................................................

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด
ข้าพเจ้า....................................………....………….....................…….. อายุ....................ปี เลขประจ้าตัวประชาชน.......................................
รับราชการหรือท้างานประจ้าสังกัด................................................................. ต้าแหน่ง......................................................................................
ที่อยู่.................................................................................................................................................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด เลขประจ้าตัวสมาชิก.................... มีความประสงค์ให้ .....................เจ้าหน้าที่การเงิน...............................
หักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ไว้กับ .....การเงิน
.....................ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้......การเงิน.....................หักเงินรายเดือน ค่าจ้างรายเดือนหรือเงินบ้านาญที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ
ตามจ้านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช้าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ช้าระค่าหุ้นรายเดือน หนี้เงินกู้
ข้าพเจ้าจะไม่มีหนี้หรือภาระผูกพันดังกล่าวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ข้อ 2. กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง และได้รับเงินบ้าเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ ...การเงิน
หักเงินนั้นที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ้านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด แจ้งและส่งเงินจ้านวนนั้นให้สหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด เพื่อช้าระหนี้เงินกู้หรือหนี้ค้าประกันหรือภาระผูกพันกับข้าพเจ้าจนกว่าข้าพเจ้าจะไม่มีภาระผูกพันในหนี้
ดังกล่าวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ข้อ 3. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีหนี้ หรือภาระผูกพันใดที่ต้องช้าระ หรือชดใช้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีภาระต้องช้าระให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นหนี้หรือภาระผูกพัน หรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้น หรือหลังการท้า
หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ้านาญ หรือเงินบ้าเหน็จ ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี หลังจากที่ได้หักเงินช้าระ
หนี้หรือผูกพันตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หนังสือนี้มีผลใช้บังคับ รวมถึงหนี้สินใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ก่อนวันท้าหนังสือนี้ ด้วย และยินยอมให้หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท้าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า มีจ้านวน 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่
............ .....การเงิน..................................... ฉบับที่สองไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ฉบับที่สามเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ตรวจสอบข้อความและถ้อยค้าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลัก
.............................................................. ผู้ให้ความยินยอม (ผู้กู้)
(.....................................................................)

........................................................พยาน
(.............................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน

........................................... พยาน(ผู้บังคับบัญชาหรือ
กรรมการในหน่วยงานผู้กู้)
(...........................................................)

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้กู้

หรือหนี้ หรือภาระผูกพันตามสัญญาค้้าประกัน ๆ แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนจนกว่า

คาเตือนสาหรับผู้ค้าประกัน
ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
ค้้าประกันให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท้า
สัญญาค้้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในสัญญาค้้าประกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
เพื่อค้้าประกันหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินเลขที่ ……………………………………………………………………
ลงวันที่ …………………………………………..ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด (ผู้ให้กู้)
กับนาย / นาง / นางสาว ……………………………………………(ผู้กู้) ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ใน
สาระส้าคัญ ดังนี้
1. ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดอย่างจ้ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก้าหนดในสัญญากู้ยืมเงิน
2.
ผู้ค้าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างช้าระกับผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงินและ
อาจต้องรับผิดชดใช้ดอกเบี้ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่น ๆ อีกด้วย
3. ผู้ค้าประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน
4. ผู้ค้าประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้
5. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี้ ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันช้าระหนี้ทั้งหมด
ที่ผู้กู้ค้างช้าระ โดยผู้ให้กู้ไม่จ้าเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน
6. เป็นสัญญาค้้าประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จ้ากัดเวลาที่ผู้ค้าประกัน
ไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้
7. ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้
นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ใน
สัญญาค้้าประกัน
ข้าพเจ้าได้รับทราบค้าเตือนนี้แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ ………………………………………………………..ผู้ค้าประกัน
ลงชื่อ ………………………………………………………..เจ้าหน้าที่สหกรณ์

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
...................................................................................................................
ที่ .......................................
วันที่ .......................................................................................
เรื่อง ขอเซ็นชื่อค้้าประกันต่อหน้าผู้บังคับบัญชา / กรรมการในหน่วยงาน
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว ...................................................................... สมาชิกเลขที่.................
หน่วยงาน .........................................................เบอร์โทรศัพท์ .......................................................ยินยอมค้้าประกัน
เงินกู้..................................................................ของ นาย / นาง / น.ส. .......................................................................
จ้านวนเงินกู้.........................................................(....................................................................................................)
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ ....................................................แต่ข้าพเจ้าไม่สามารถมาเซ็นค้้าประกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ได้ เนื่องจากข้าพเจ้า .......................................................................................................................................
(บอกเหตุผลโดยละเอียด) จึงขอความอนุเคราะห์สหกรณ์ฯ โดยที่ข้าพเจ้าจะไปเซ็นค้้าประกันต่อหน้าผู้บังคับบัญชา /
กรรมการในหน่วยงานของข้าพเจ้าแทน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)……………………………………..ผู้ค้าประกัน
(..........................................................)
สมาชิกเลขที่....................................................

(ลงชื่อ)...........................................................พยาน
(........................................................)ผู้บังคับบัญชา /
กรรมการในหน่วยงาน

สัญญาเลขที่....................../.......................

วันที่.......................................................

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จากัด
ข้าพเจ้า....................................………....………….....................…….. อายุ....................ปี เลขประจ้าตัวประชาชน.......................................
รับราชการหรือท้างานประจ้าสังกัด................................................................. ต้าแหน่ง......................................................................................
ที่อยู่.......................................................................................................................................................เบอร์โทรศัพท์........................................
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด เลขประจ้าตัวสมาชิก.................... มีความประสงค์ให้ เจ้าหน้าที่การเงิน หักเงิน
และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกจึงมีหนังสือแสดงความยินยอมให้ไว้กับ .....การเงิน........ดังนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้ เจ้าหน้าที่การเงิน หักเงินรายเดือน ค่าจ้างรายเดือนหรือเงินบ้านาญที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตาม
หรือหนี้ หรือภาระผูกพันตามสัญญาค้้าประกัน ๆ แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนจนกว่า
ข้าพเจ้าจะไม่มีหนี้หรือภาระผูกพันดังกล่าวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ข้อ 2. กรณีที่ข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้าง และได้รับเงินบ้าเหน็จหรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้ เจ้าหน้าที่
การเงิน หักเงินนั้นที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจ้านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด แจ้งและส่งเงินจ้านวนนั้นให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด เพื่อช้าระหนี้เงินกู้หรือหนี้ค้าประกันหรือภาระผูกพันกับข้าพเจ้าจนกว่าข้าพเจ้าจะไม่มีภาระ
ผูกพันในหนี้ดังกล่าวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ข้อ 3. ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีหนี้ หรือภาระผูกพันใดที่ต้องช้าระ หรือชดใช้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐที่มีภาระต้องช้าระให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นหนี้หรือภาระผูกพัน หรือภาระผูกพันที่เกิดขึ้น หรือหลังการท้า
หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ้านาญ หรือเงินบ้าเหน็จ ตามข้อ 1 หรือข้อ 2 แล้วแต่กรณี หลังจากที่ได้หักเงินช้าระ
หนี้หรือผูกพันตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หนังสือนี้มีผลใช้บังคับ รวมถึงหนี้สินใดๆ ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
ก่อนวันท้าหนังสือนี้ ด้วย และยินยอมให้หนังสือฉบับนี้มีผลบังคับตลอดไปจนกว่าข้าพเจ้าจะหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์
หนังสือยินยอมฉบับนี้ ท้าขึ้นด้วยความสมัครใจของข้าพเจ้า มีจ้านวน 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่
เจ้าหน้าที่การเงิน ฉบับที่สองไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ฉบับที่สามเก็บไว้ที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบข้อความและ
ถ้อยค้าในหนังสือนี้ทั้งหมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลัก
.............................................................. ผู้ให้ความยินยอม (ผูค้ ้าประกัน)
(.....................................................................)

........................................................พยาน
(........................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน

................................................. พยาน (ผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการ
ในหน่วยงานผู้ค้าประกัน)
(...........................................................)
ต้าแหน่ง ........................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………ผู้ค้าประกัน

จ้านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช้าระค่าธรรมเนียมแรกเข้า ช้าระค่าหุ้นรายเดือน หนี้เงินกู้

หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
วันที่................................................................
ข้าพเจ้า.....................................……………….......................................….. อายุ....................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
เลขประจ้าตัวประชาชน............................................................................................ต้าแหน่ง...............................................................................
สังกัด..............................................................ที่อยู่.................................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์.......................................................ได้ค้าประกันการกู้เงินของ ......................................................................................................
ตามหนังสือค้้าประกัน หนังสือเงินกู้สามัญ เลขที่............................/................... ลงวันที่................................................................... ยินยอมให้
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดหักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจาก
ลงวันที่............................................... ให้แก่สหกรณ์ฯ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้าแล้ว ภายในหกสิบวันนับแต่
วันที่ลูกหนี้ผิดนัด และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของหน่วยงานที่
ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ หักเงินเดือน หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดใหม่ เพื่อช้าระหนี้ดังกล่าวให้สหกรณ์ ฯ
ต่อไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ช้าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ผู้ค้าประกันได้ค้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือนนี้ตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อ
หน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
.............................................................. ผู้ค้าประกัน
(...........................................................)

.............................................................. พยาน
(...........................................................)
เจ้าหน้าที่การเงิน

.............................................................. พยาน (ผู้บังคับบัญชาหรือ
กรรมการในหน่วยงานผู้ค้าประกัน)
(...........................................................)
ต้าแหน่ง ...................................................................

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ค้าประกัน

หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัด เพื่อช้าระหนี้แทนลูกหนี้ในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ช้าระหนี้ตามหนังสือเงินกู้สามัญ เลขที่............................/...................

คาเตือน
ก่อนลงลายมือชื่อเพื่อเข้าผูกพันในหนังสือนี้
โปรดอ่านข้อความซึ่งท่านเองจะต้องรับผิดชอบ
ตามหนังสือนี้

หนังสือเงินกู้ที่................../..........................
ชื่อผู้กู้...........................................................

หนังสือค้าประกันสาหรับเงินกู้สามัญ
สามัญทั่วไป

สามัญเพื่อการบริโภค

สามัญเพื่อคลายกังวล
ท้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
วันที่..................................................................................................

ข้าพเจ้า.....................................……………....…………............…….. อายุ..............................................ปี สมาชิกเลขทะเบียนที่......................
สังกัด...............................................................ที่อยู่...............................................................................................................................................
เบอร์โทรศัพท์........................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ขอท้าหนังสือสัญญาค้้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้...................................................................................................................................กู้เงินจากสหกรณ์เป็น
จ้านวน ..............................บาท (..............................................................................) ตามหนังสือเงินกู้สามัญที่........................./...................
ฉบับลงวันที..........................................เพื่อน้าไปใช้ในการ....................................................................... และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้้าประกันหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นจ้านวน ..............................................................................บาท
(.....................................................................................................................................................................)โดยสัญญาว่า ถ้าผู้กู้ผิดนัดไม่ใช้เงิน
แก่สหกรณ์ หรือผู้กู้ผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้ และเรียกให้ ผู้กู้ช้าระหนี้ หรือมีกรณีอื่นใด อันกระท้าให้
สหกรณ์ไม่ได้รับช้าระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าวแล้วก็ดี ข้าพเจ้ายอมรับผิดช้าระเงินต้นที่ผู้กู้ค้างช้าระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหม
ทดแทน ซึ่งผู้กู้ค้างช้าระตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นตามสัญญาเงินกู้ดังกล่าว จนกว่า
สหกรณ์จะได้รับช้าระหนี้โดยสิ้นเชิงครบถ้วน
ข้อ 2. ข้าพเจ้ายินยอมค้้าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งงวดช้าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก้าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส้าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้น ๆ
ทุกประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช้าระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ ข้าพเจ้าหลุดพ้นจาก
การค้้าประกันรายนี้ จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค้้าประกันไว้นี้จะได้ให้สมาชิก อื่นซึ่งคณะกรรมการด้าเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค้า
ประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ ข้าพเจ้า ต้อ งช้าระหนี้ สิน ให้แก่ส หกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนั งสือ บอกกล่าวให้แก่ ข้าพเจ้า แล้ ว
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช้าระหนี้โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของ
ข้าพเจ้าหักจ้านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช้าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องช้าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้ว ย โดย
ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์และความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้
ช้าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
.............................................................................. ผู้ค้าประกัน
(............................................................................)

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ค้าประกัน

เลขประจ้าตัวประชาชน........................................................ต้าแหน่ง.....................................................................................................................

-2ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท้าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช้าระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 6. เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ ข้าพเจ้าจะได้รับจากสหกรณ์ตามข้อบังคับ หรือ
สหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จากการท้าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุน
สวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(กสธท.) หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ที่ข้าพเจ้าตกลงท้าไว้กับสมาคมฯ ข้าพเจ้ายอมให้สหกรณ์หักช้าระหนี้ที่ต้อง
รับผิดตามสัญญาค้้าประกันนี้ได้
ในกรณีที่ข้าพเจ้าท้าหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้ น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์
ใดๆจากสหกรณ์ไว้เป็นหลักฐานเมื่อ ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายนั้น ไม่ว่าจะได้ตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้ก่อนหน้าหรือหลังจากที่ ข้าพเจ้าได้ท้า
สัญญานี้ ไม่กระทบกระเทือนการบังคับ ตามสัญญาค้้าประกันฉบับ นี้แต่ประการใด โดยผู้รับโอนประโยชน์จะต้องช้าระหนี้ตามสัญญานี้
ครบถ้วนก่อน
ข้ อ 7. หากข้ า พเจ้ า ได้ ย้ า ยที่ อ ยู่ จ ากที่ ไ ด้ แ จ้ ง ไว้ ใ นหนั ง สื อ ข้ า พเจ้ า จะแจ้ ง ให้ ส หกรณ์ ท ราบเป็ น หนั ง สื อ โดยทั น ที ถ้ า หาก
ข้าพเจ้าไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ แล้วสหกรณ์ได้ท้าหนังสือบอกกล่าวให้แก่ข้าพเจ้า ให้ถือว่าได้ส่งให้แก่ข้าพเจ้าโดยชอบ ทั้งนี้

(ลงชื่อ)…………………………………………………..ผู้ค้าประกัน

โดยไม่ต้องค้านึงถึงว่ามีผู้รับไว้หรือไม่ และแม้หากว่าส่งให้ไม่ได้เพราะหาไม่พบต้าบล สถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นนั้นก็ดี ให้ถือว่ าข้าพเจ้าได้รับ
และทราบหนังสือติดต่อบอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดของสหกรณ์แล้วโดยชอบ
ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนังสือค้้าประกันนีต้ ลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน ณ
วัน เดือน ปี ที่ระบุข้างต้น
.............................................................. ผู้ค้าประกัน
(............................................................)
.............................................................. พยาน(ผู้บังคับบัญชาหรือกรรมการในหน่วยงานผู้ค้าประกัน)
(............................................................)
.............................................................. พยาน/ สมาชิก
(............................................................)
คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด
โสด
สมรส หย่า
หม้าย
วันที่.....................................................................
ร้าง ข้หม้
า
ย
าพเจ้า..................................................................................เป็นคูส่ มรสของ...................................................................................
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าค้้าประกันเงินกู้สามัญเพื่อคลายกังวลของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ้ากัด ตามหนังสือค้้าประกัน
ฉบับนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญ
ลงชื่อ...........................................................คูส่ มรสผู้ให้ค้ายินยอม
(........................................................................)
สภานภาพการสมรสของผู้ค้าประกัน

ลงชื่อ.......................................................ผู้ค้าประกัน ลงชือ่ ..............................................พยาน
(........................................................................) (........................................................................)
รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ้าตัว และลายมือชื่อผู้ค้าประกัน และเห็นว่าหนังสือค้้าประกันนี้ได้ท้าขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
.............................................................. เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(......................................................................)
............./............./.............

