สัญญาเลขที่ ..........................................
วันที่ .....................................................

เลขที่รับ................ /..............................
วันที่ .....................................................

คำขอกู้เงินสำมัญ
โครงกำรช่วยเหลือสมำชิกสู้ภัยโควิด – 19
เขียนที่...................................................................
วันที่ .............. เดือน.............................พ.ศ. ...........................
ข้าพเจ้า ...........................…………..…........................... เลขประจาตัวประชาชน
อายุ..….....ปี สถานภาพ ( ) โสด ( ) หม้าย ( ) หย่า ( ) สมรส ชื่อคู่สมรส......................................................................
ทะเบียนสมาชิกเลขที.่ ...................... ( ) ข้าราชการ / พนักงาน ( ) ลูกจ้างประจา ( ) อื่นๆ....................................................
วันที่บรรจุ ราชการ/งานประจา.......................... ปัจจุบัน ตาแหน่ง......................................................สังกัด...................................
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.......................... บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่................หมู่ที่.........ซอย.......................................
ถนน................................ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต..................................... ......จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์........................ เบอร์โทรศัพท์ ............................................ ขอเสนอคาขอกู้เงินสามัญเพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้
 เงินกูส้ ามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19 จานวน ............................บาท (..............................................)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ ............................................................................................. ................................................
ข้อ 2. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีทุนเรือนหุ้นอยู่ในสหกรณ์ จานวน ...............................หุ้น เป็นเงิน .........................................บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เดือนละ ............................................บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี้
3.1หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ..................................... บาท
3.2หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ..................................... บาท
3.3หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ..................................... บาท
3.4หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ..................................... บาท
ข้อ 4.ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้
4.1 สมาชิกค้าประกัน ได้แก่
คำเสนอคำประกัน
ลำดับที่

เลขทะเบียน
สมำชิก

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

เงินเดือน

ลำยมือชื่อผู้คำประกัน

1
2
รวมเงินเดือน

ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามที่สหกรณ์กาหนด ให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน
ภายในวันสิ้นเดือน ดังนี้
 แบบขั้นบันได ต้นเงินเพิ่มขึ้นทุกปี ต้นเงินงวดแรกเดือน ละ .......................... บาท จานวน.....................งวด
 แบบธนาคาร ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ ............................ บาท จานวน.........................งวด
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ข้อ 6. ข้าพเจ้าต้องถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของวงเงินกู้โดยให้สหกรณ์หักจากเงินกู้เป็นจานวนเงิน......................................บาท
ข้อ 7. สาหรับผู้กู้เงินที่มีอายุ 55 ปี ขึ้นไป ให้แนบผลการคานวณรายได้หลังเกษียณบาเหน็จบานาญ จากกรมบัญชีกลาง
ข้อ 8.ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกู้สาหรับเงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19 ให้ไว้ต่อสหกรณ์
ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 9..เฉพาะในกรณีที่ผู้ขอกู้มีคู่สมรส ในการกู้เงินตามคาขอกู้นี้ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตของคู่สมรส ซึ่งพร้อมที่จะทา
คาอนุญาตไว้ ให้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้ด้วย
ลงชื่อ .................................................................... ผู้ขอกู้
(.......................................................................)
บันทึกกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ
วันที่ ....................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้วขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในคากู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่? ……………….........................................
(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ ซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจาหรือไม่? ........................................................
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์ เป็นจานวนมากหรือไม่? ............................................................................................
(4) ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ขอกู้และผู้ค้าประกันจริงหรือไม่ ? ............................................................................
(5) ในเวลานี้ข้าพเจ้าผู้ขอกู้ไม่อยู่ในระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย ? ............................................................................................
ลายมือชื่อ…………………………………….………...ผู้บังคับบัญชา
(…………………………….……..…………….)
ตาแหน่ง ............................................................................

เงินได้รายเดือน
(บาท)

จานวนวงเงินกู้
(บาท)

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้
จานวนเงินกู้ ....................................................บาท
ต้นเงินกู้คงเหลือ
สามัญ
เพื่อเหตุฉุกเฉิน

รวม

วงเงินกู้คงเหลือ

หมายเหตุ 1) เคยผิดนัดการส่งเงินชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ .........................................................................
2) ข้อชี้แจงอื่นๆ ..............................................................................................................................................................
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้คำประกัน
จานวนเงินกู้ ....................................................บาท
ลาดับที่

ชื่อ-สกุลผู้ค้าประกัน

เงินได้
รายเดือน

จากัดวงเงินค้า
ประกัน

การค้าประกันรายอื่น
ชื่อผู้กู้

ต้นเงินที่ค้าประกัน
คงเหลือ

วงเงินค้าประกัน
คงเหลือ

1
2

หมายเหตุ 1) เคยผิดนัดการส่งเงินชาระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ....................................................................................................
2) ข้อชี้แจงอื่นๆ .........................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ................................................ เจ้าหน้าที่
วันที่ .........../...................../................

หนังสือเงินกู้ที่ ..............................................
วันที่.................................................................

ชื่อผู้คำประกัน
1.........................................................
2.........................................................

หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สำมัญ
โครงกำรช่วยเหลือสมำชิกสู้ภัยโควิด - 19
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสกลนคร จำกัด

...........................................................
.............................

..........................................................
..............................

วันที่ ......................................................
ข้าพเจ้า ............................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
เลขทะเบียนที่ .......................... ในเวลานี้ข้าพเจ้าเป็น ....................................ตาแหน่ง ............................................................
สังกัด................................................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ............................... บาท
บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่........................................ ที่อยู่.................................................... ...............................................
ขอทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจานวน ...............................บาท (.............................................................)
และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จานวนดังกล่าวถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ................. ต่อปี ให้แก่ สหกรณ์เป็นงวด
รายเดือน ทุกเดือน ดังนี้
2.1 แบบขั้นบันไดต้นเงินเพิ่มขึ้นทุกปี ต้นเงินงวดแรกเดือนละ .................บาท (.............................................)
หรือ
2.2 แบบธนาคาร ต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด งวดละ...............บาท (..............................................)
รวม ............................งวด ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจาเดือน...............................................หลังจากได้รับเงินกู้สามัญโครงการ
ช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19 เป็นต้นไปจนกว่าจะชาระหนี้เสร็จสิ้น ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงิน
และดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้สาหรับงวดนั้นๆ
ในกรณีที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในคาขอกู้เท่านั้น
ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ ตามจานวนเงินชาระหนี้ตามข้อ 2 และข้อ 5 ด้วยความยินยอมนี้ให้มีตลอดไป ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. หากข้าพเจ้าขาดสมาชิก ภาพตามข้อบังคับของสหกรณ์ หรือพ้ นจากตาแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด
โดยไม่มีเงินบานาญ หรือผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือถูกเรียกคืนเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์
นี้เป็น อัน ถึงกาหนดส่ งคืน โดยสิ้ น เชิง ข้าพเจ้าจะช าระทั้ งต้นและดอกเบี้ ยในทั นที่ โดยมิพั กคานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
ตาม ข้อ 2
ถ้าข้ าพเจ้ าไม่ จั ด การช าระหนี้ สิ น ในวรรคก่ อ น ข้ าพเจ้ ายิ น ยอมให้ เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จ่า ยเงิน เงิน เดื อ น เงิน บ านาญ
เงินบาเหน็จ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใด
ที่สหกรณ์และหน่วยงานต้นสังกัดจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นได้ทันที
ข้อ 6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าผิดนัดการชาระหนี้ โดยการผิดนัดชาระหนี้นั้นจะเป็นการผิดนัดในงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่า
หนี้ทั้งหมดต้องส่งคืน โดยสิ้นเชิง
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ข้อ 7. เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าวในข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมใช้มูลค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนี้
และมูลค่าหุ้นที่จะมีขึ้นในอนาคตนั้น ให้สหกรณ์ใช้วิธีหักกลบลบหนี้เต็มจานวนกับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายให้ข้าพเจ้าไว้ก่อนทันที
ข้อ 8. หากข้าพเจ้ าได้ย้ ายที่ อยู่ จ ากที่ ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้ ส หกรณ์ ทราบเป็น หนั งสื อโดยทั น ที
และหากมีการดาเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สิน ตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ
ข้อ 9. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลจังหวัด
ซึ่งเป็นที่ตั้งสานักงานสหกรณ์
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………………..………….…………..ผู้กู้
(………………………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………………………...พยาน
(………………………………………………..)
คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กมู้ ีคู่สมรส) สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
เขียนที่ ............................................................................
วันที่ ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ..............................................................................เป็นคูส่ มรสของ ..............................................................................
ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือเงินกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ต่อหน้าคู่สมรส
………………………………………………………………………….คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(................................................................)
………………………………………………………………………….ผู้กู้

(................................................................)

ข้าพเจ้า ...................................................................................... ได้รับเงินกู้จานวน ....................................................... บาท
(................................................................................) ตามหนังสือกู้นี้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วัน ที่ ........................................
ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับเงิน
ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
ได้ตรวจสัญญากู้เงินเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ ...................................................... เจ้าหน้าที่ตรวจสัญญา
ตรวจสอบแล้ว /อนุมัติ
(
)
ลงชื่อ ...................................................... ผู้จัดการสหกรณ์
(
)
หมายเหตุ : ลงชื่อผู้รับเงินให้เรียบร้อย ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก

ลงชื่อ ................................................. ผู้มีอานาจสั่งจ่าย
(
)

ทะเบียนผู้ค้ำประกัน

หนังสือเงินกู้ที่ ......................................
ชื่อผู้กู้....................................................

เล่ม...........................หน้า…..................

หนังสือค้ำประกันเงินกู้สำมัญ
โครงกำรช่วยเหลือสมำชิกสู้ภัยโควิด - 19
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสกลนคร จ้ำกัด
เลขที่ ...........................................
วันที่ ......................................................................
ข้าพเจ้า ...........................…………………….………..……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่................................
เลขประจาตัวประชาชน.............................................................. ตาแหน่ง ................................................................
สังกัด...................................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.............................. บาท
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .........................................................................................................................................
โทรศัพท์.....................................................................................................ได้ทาหนังสือคาประกันให้ไว้ต่อ
“สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสกลนคร จ้ำกัด”
ซึ่งต่อไปนีในหนังสือคาประกันนีจะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้อ 1. ตามที่ส หกรณ์ ได้ให้ .................................................................................................... ....กู้เงิน
จานวนเงินกู้.......................................บาท (.......................................................................) ตามหนังสือเงินกูส้ ามัญ
โครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19 ที่ ........................................................ลงวันที่ ...................................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคาประกันหนีดังกล่าวพร้อมดอกเบียและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีนันด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้ าได้ยิ น ยอมคาประกันหนีดังกล่ าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผู กพันของผู้ กู้ในเรื่องการส่ ง
เงินงวดชาระหนี อัตราดอกเบีย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินสาหรับเงินกู้
สามัญนันโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนันๆ ทุกประการจนกว่าหนีสิน และค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการคาประกันรายนี จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าคาประกันไว้นีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการ
ดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้คาประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องชาระหนีให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนีผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนีโดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน ณ ที่จ่าย ชาระหนีซึ่งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้หักเงินได้ราย
เดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนีให้มีอยู่ตลอดไป ทังนีจนกว่าจะได้ชาระหนีตามหนังสือกู้
เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้คาประกันนัน โดยสินเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้
ให้ สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้ สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์ จะได้รับ
ชาระหนีจนสินเชิง
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ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ
โดยทันทีและหากมีการดาเนินคดีเกี่ย วกับหนีสิน ตามสัญญานีให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือนีทุกประการ
ข้อ7. ในการคาประกันเงินกู้ตามหนังสือนีข้าพเจ้าอยู่ในสถานภาพ ......................................................
(กรณีที่ผู้คาประกันมีคู่สมรส) ในการคาประกันนีคู่สมรสของข้าพเจ้าได้ทาหนังสือยินยอมให้คาประกันให้ไว้เป็น
หลักฐานท้ายหนังสือนีด้วยแล้ว
ข้อ 8. และทางผูคาประกันไมสามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อคาประกันดวยตนเองได เนื่องจากติด
ราชการดังนันทางหนวยงานตนสังกัดจึงขอรับรองวาเปนลายมือชื่อผูคาประกันจริงและไดลงลายมือชื่อไวเป็น
หลักฐานต่อหนาผูบังคับบัญชา
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือคาประกันนีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
ลงชื่อ……….……………………………….………...ผู้คาประกัน
(…………………………………….……….)
ลงชื่อ………….…………………………….……. พยาน
(…………………………………….……….)
ลงชื่อ…………………………………………..…... พยาน
(………………………………………..…….)
ค้ำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้คาประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
วันที่ ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................
ข้าพเจ้า ....................................................................เป็นคูส่ มรสของ .................................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้คาประกันเงินกู้สามัญ ของสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่งนี ตามหนังสือคาประกันเงินกู้ข้างต้นนี
และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
…………………………………………...........……คู่สมรสผู้ให้คายินยอม
(................................................................)
................................................................ผู้คาประกัน
(...............................................................)

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจาตัว ลายมือชื่อของผู้คาประกัน และหนังสือคาประกันนีได้ทาขึนโดยถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ ................................................................ เจ้าหน้าที่สหกรณ์
(
)

ค้ำเตือนส้ำหรับผู้ค้ำประกัน
ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค้าประกัน ผู้ค้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้าประกัน
ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค้าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท้าหนังสือค้าประกัน
การที่ผู้ค้าประกันลงนามในหนังสือค้าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ้ากัด เพื่อค้าประกัน
หนีตามหนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19 เลขที่ ........................................................
ลงวันที่ ..........................................................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ้ากัด
(ผู้ให้กู้) กับ..................................................................................................ผู้กู้ ผู้ค้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างจ้ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก้าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
ผู้ค้าประกันจะรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินผู้กู้ค้างช้าระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงิน และอาจจะต้อง
รับผิดชดใช้ดอกเบียหรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย
ผู้ค้าประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามหนังสือกู้ยืมเงิน
ผู้ค้าประกันต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กู้
เมื่อผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้าประกันช้าระหนีทังหมดที่ผู้กู้ค้างช้าระ โดย
ผู้ให้กู้ไม่จ้าเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน
เป็ น หนั งสื อค้าประกัน เพื่อกิจ การเนื่ องกันไปหลายคราวไม่จ้ากัดเวลาที่ ผู้ ค้าประกันไม่ส ามารถยกเลิ ก
เพิกถอนได้
ผู้ค้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้

นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค้าประกันยังมีหน้าที่และความรั บผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค้าประกัน
ข้าพเจ้าได้ทราบค้าเตือนนีแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ .................................................... ผู้คา้ ประกัน
(
)

ลงชื่อ .................................................... ผู้คา้ ประกัน
(
)

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชาระหนี้
ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก
เขียนที่...........................................................
วันที่........... เดือน........................ พ.ศ. ........
ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...........ปี เลขประจาตัวประชาชน......................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่....................... หมู่ที่......... ซอย........................................................ ถนน........................................ ตาบล/
แขวง...................................................... อาเภอ/เขต................................................. จังหวัด.............................. ปัจจุบันทางาน
ตาแหน่ง................................หน่วยงาน.....................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สกลนคร จากัด เลขทะเบียนสมาชิก.................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงินและนาส่ง
เงินให้สหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจานวน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร
จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพือ่ ส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร
จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และได้รับเงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินชดเชย
หรือเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ เงินบานาญ
เงินชดเชย หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด ได้แจ้ง
และให้ส่งเงินจานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครัง้
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบาเหน็จ เงินบานาญ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักชาระหนี้
แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว ส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
ก่อนเป็นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คายินยอมนีไ้ ม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินที่
ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะได้รับคายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการทีส่ ังกัด โดยโอนไปสังกัด
ส่วนราชการอื่น
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผ่ ู้จ่ายเงินของส่วนราชการ
หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงิน
บานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระค่าหุ้น หรือเงินอื่น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร
จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัตติ ามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุ ประการ เพียงแต่สหกรณ์
ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่ พื่อดาเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ
หนังสือนี้ทาขึ้น 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้าพเจ้า และฉบับที่สามให้ไว้กับส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่
ลงชื่อ ................................................................... ผู้ให้คายินยอม
(.............................................................)

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

ข้อมูลแสดง รายได้ / หนี้สินของสมาชิก เพื่อแนบประกอบการขอกู้เงิน
1) ชื่อ......................................................................................สมาชิกเลขที่.............................................................
สังกัดหน่วยงาน..อาเภอ.........................................................................................................จังหวัด........................................
2) ข้อมูลรายได้ต่อเดือน
2.1 เงินเดือน.....................................................................บาท
2.2 เงินได้อื่นๆ..................................................................บาท
รวม......................................................................บาท
3) เงินกู้สหกรณ์ฯ
3.1 เงินกู้สามัญ/ พิเศษ วงเงินกู้.....................บาท เงินกู้คงเหลือ.....................บาท ส่งเดือนละ.....................บาท
3.2 เงินกูฉ้ ุกเฉิน ................วงเงินกู้.....................บาท เงินกู้คงเหลือ.....................บาท ส่งเดือนละ.....................บาท
3.3 เงินกู้โครง.....................วงเงินกู.้ ....................บาท เงินกู้คงเหลือ.....................บาท ส่งเดือนละ.....................บาท
4) หนี้สถาบันการเงินอื่น
4.1 หนี้ กยศ.
4.2 หนี้ กรอ.
4.3 หนี้ กรุงไทย
4.4 หนี้ ธอส.
4.5 หนี้ ธกส.
4.6 หนี้ ธ.ออมสิน
4.7 หนี้ อื่นๆ............................

คงเหลือ ..................................บาท ส่งเดือนละ................................บาท
คงเหลือ .................................บาท ส่งเดือนละ.................................บาท
คงเหลือ ..................................บาท ส่งเดือนละ................................บาท
คงเหลือ ..................................บาทส่งเดือนละ..................................บาท
คงเหลือ .................................บาท ส่งเดือนละ..................................บาท
คงเหลือ ..................................บาท ส่งเดือนละ.................................บาท
คงเหลือ ..................................บาท ส่งเดือนละ...............................บาท

รวมภาระหนี้ ..................................บาท ส่งเดือนละ...........................บาท
ลงชือ่ ..................................................................
(.................................................................)

(เอกสารแนบประกอบคาขอกู้)

หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด
เขียนที่ ...........................................................
วันที่............เดือน.......................พ.ศ. ............
ข้าพเจ้า ............................................................... อายุ.............ปี เลขประจาตัวประชาชน .................................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ..................... หมู่ที่................. ตรอก/ซอย .......................................... ถนน ...................................................
ตาบล/แขวง ............................................. อาเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ...........................................................
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด เลขทะเบียนสมาชิกที่.......................................................ข้าพเจ้ายินยอม
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด, ผู้รับมอบอานาจจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด,
ผู้รับมอบอานาจช่วงในการทวงถามหนี้, ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี,้ และผูร้ ับมอบอานาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตาม
ทวงถามหนีต้ ามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กับบุคคลดังต่อไปนี้
1. คู่สมรส
เบอร์โทรศัพท์................................
2. บุตร
เบอร์โทรศัพท์................................
3. บิดา
เบอร์โทรศัพท์................................
4. มารดา
เบอร์โทรศัพท์................................
5. ผู้บังคับบัญชา
เบอร์โทรศัพท์................................
6. ผู้มีหน้าที่ในการหักเงิน
เบอร์โทรศัพท์................................
7. บุคคลอื่น (ระบุ)..........................................................เกี่ยวข้องเป็น.......................เบอร์โทรศัพท์...................................
เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จากัด เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การทวง
ถามหนี้ พ.ศ. 2558 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ .............................................................. ผู้ให้ถ้อย
(..............................................................)

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

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

เอกสารที่ต้องยืน่ พร้อมคาขอกู้เงินสามัญ
โครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19
1.
2.
3.
4.
5.
6.

สลิปเงินเดือน “ผู้กู้” เดือนปัจจุบันหรือเดือนล่าสุด
หนังสือรับรองค่าตอบแทน หรือโอทีย้อนหลัง 3 เดือน ของ “ผู้กู้”
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ (ผู้กู้)
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน / สาเนาบัตรข้าราชการ (ผู้คาประกัน)
ลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในสาเนาบัตรผู้กู้และผู้คาประกัน
เอกสารเพิ่มเติมของผู้กู้และผู้คาประกัน
6.1 กรณีบัตรใช้สาเนาบัตรข้าราชการ ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
6.2 กรณีมีคู่สมรส ให้แนบเอกสารสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรส และสาเนาทะเบียนสมรสมาเพิ่มเติม
6.3 กรณีหย่า ให้แนบสาเนาทะเบียนหย่ามาเพิ่มเติม
6.4 กรณีเปลี่ยนคานาหน้า , ชื่อ , นามสกุล ให้แนบสาเนาหลักฐาน
การเปลี่ยนคานาหน้า , ชื่อ , และนามสกุล มาเพิ่มเติม
7. สาเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี
8. ผู้กู้และผู้คาประกัน การลงนามรับรองในสัญญาทุกจุดให้เหมือนกัน
9. ในสัญญากู้และสัญญาคาประกัน ไม่ต้องระบุวันที่ลงในสัญญา

1 ฉบับ
1 ฉบับ
2 ฉบับ
1 ฉบับ

1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ
1 ฉบับ

บันทึกขอความ
สวนราชการ …………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
ที…่ ………………………………………………………..…..…………..…วันที่ ……………………………..…………………………………………..
เรื่อง ขอรับรองลายมือชื่อ
เรียน ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
ตามที่ นาย/นางสาว/นาง......…….…………………………….....................….……สมาชิกสหกรณเลขที…่ ……..………….
สังกัดหนวย………………………………......................ไดทําสัญญาขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
จํานวน………………………...…...บาท (………..…………………..……………………………………) และไดมีบุคคลค้ําประกันเงินกูคือ
1. …………………………………..…..…….…………สมาชิกเลขที…่ ………………...สังกัด……………………………………
2. ……………………………………………..…………สมาชิกเลขที…่ ………………...สังกัด……………………………………
3. …………………………………..……….…..………สมาชิกเลขที…่ ………………...สังกัด……………………………………
4. …………………………………..……....…..………สมาชิกเลขที…่ ………………...สังกัด……………………………………
5. …………………………………..………......………สมาชิกเลขที…่ ………………...สังกัด………………………..…………
6. …………………………………..………......………สมาชิกเลขที…่ ………………...สังกัด………………………..…………
และทางผู ค้ํ า ประกั น ไม ส ามารถเดิ น ทางไปเซ็ น ค้ํ า ประกั น ด ว ยตนเองได เนื่ อ งจากติ ด ราชการดั ง นั้ น
ทางหนวยงานตนสังกัดจึง ขอรับรองวาเปนลายมือชื่อผูค้ําประกันจริง และไดลงลายมือชื่อไวเ ปนหลัก ฐานตอหน า
ผูบังคับบัญชา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ……………………………………………..…….ผูบังคับบัญชา
(……………………………………………………)
ตําแหนง………………………………………………….
(ลงชื่อ)…………………….………………..…ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
(….……………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………..…ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
(….……………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………..…ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
(….……………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………..…ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
(….……………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………..…ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
(….……………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………….………………..…ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
(….……………………………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………………พยาน
(………………………………………...)

