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               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด  

               ค าขอและสัญญากู้เงินโครงการการให้เงินกู้พิเศษแกส่มาชิกสามัญ 

            เพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2566 

                                     

        เขียนท่ี................................................................................ 
        วนัท่ี.................เดอืน...............................พ.ศ..................... 
 
 
 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี จ  ากัด 
 

 ขา้พเจ้า.............................................................ต าแหน่ง..............................................อายุ...............ปี สมาชิกเลขท่ี........................... 
วนั เดือน ปีเกิด........./............./............สังกัดหน่วยงาน......................................... หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้................................ 
ท่ีอยู่ปัจจุบนัเลขท่ี....................หมู่ท่ี..............ซอย................................ถนน.................................ต าบล.....................อ าเภอ.............................
จังหวดั..............................เลขท่ีบตัรประชาชน 13 หลกั........................................................อตัราเงินเดอืน/เดอืนละ................................บาท   
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกู้เงินโครงการการให้เงินกู้แก่สมาชิกสามญัเพื่อช่วยเหลือสมาชิกท่ีประสบอุทกภยั ปี 2566จากสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี จ  ากัด เป็นเงินจ านวน..................................................บาท(...........................................................................) 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพ 
 ขอ้ ๒. ขา้พเจ้าขอช าระคืนหนี้ เงินกู้เป็นงวดรายเดือนต้นเงินและดอกเบ้ียเท่ากันทุกงวดๆงวดละ.................................................บาท 
จ านวน ......................... งวด ยกเวน้งวดสุดท้ายช าระหนี้พร้อมดอกเบ้ียคงเหลือทั้งหมดในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ.........................ตอ่ปี 
 ขอ้ ๓. ขา้พเจ้ายินยอมเสียดอกเบ้ียตามอตัราดอกเบ้ียท่ีสหกรณ์ประกาศก าหนดเป็นคราวๆไป โดยจะจ่ายดอกเบ้ียจากเงินต้นค้าง
ช าระเป็นรายวันนับจากวนัท่ีได้รับเงินกู้จากสหกรณ์ตามข้อ ๑ เป็นต้นไป และในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียดังกล่าวเมื่อใด 
ขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์คิดดอกเบ้ียตามอตัราท่ีเปลี่ยนแปลงนั้นได้ 
 ขอ้ ๔. ขา้พเจ้ายินยอมให้สหกรณ์หักเงินได้รายเดือนไปจนกว่าจะช าระหนี้ครบถ้วน 
 ขอ้ ๕. ขา้พเจ้าได้รับทราบขอ้บงัคับและระเบียบของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกับการกู้เงินและให้ถือว่าขอ้บังคับและระเบียบดังกล่าว
รวมทั้งขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่หรือแก้ไขเพิ่มเติมภายหลังเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  หากขา้พเจ้าปฏิบติัผิดขอ้บงัคบัหรือ
ระเบียบให้ถือว่าขา้พเจ้าผิดสัญญา และให้สหกรณ์มีสิทธ์ิเรียกเงินกู้ดังกล่าวคืนได้ทนัที 

ข้อ ๖. ตราบใดท่ีข้าพเจ้ามีหนี้ อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดท่ี
ขา้พเจ้าได้รับไปหักกลบลบหนี้กับหนี้ เงินกู้ท่ีขา้พเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อขา้พเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาขอ้สัญญานี้ เ ป็น
เจตนาของขา้พเจ้าท่ีจะให้หักกลบลบหนี้  โดยให้สหกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหักกลบลบหนี้ได้  
  

ขา้พเจ้า ได้อ่านและเขา้ใจขอ้ความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั  
 

           (ลงช่ือ)...........................................................ผูข้อกู้ 
                                   (............................................................) 

        (ลงช่ือ)..................................................พยาน        (ลงช่ือ)...................................................พยาน 
                              (..................................................)เลขสมาชิก............                     (..................................................)เลขสมาชิก............ 

(ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอก) 

เลขที่รับ.......................................... 

วันที่........../.................../.................. 

(ส าหรับเจ้าหน้าทีก่รอก) 

เลขที่สัญญา......................................... 

วันที่............/..................../.................... 

      (หลักฐานการยื่นกู้) 
1.สลิปเงินเดือน(ล่าสุด) (ผู้กู้) 
2.ส าเนาหน้าบัญชีธนาคาร(ผู้กู้) 
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน(ผู้กู้)  
4.ส าเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ  
     (ผู้กู้-คู่สมรสผู้กู้ / ผู้ค ้า – คู่สมรสผู้ค ้า ) 
   (ทะเบียนสมรส/ใบหย่า/ใบมรณะบัตร) ถ้าม ี
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ช่ือผู้ค ้าประกัน (1).............................................. ....................... สมาชิกเลขที.่.....................ต าแหน่ง.....................................สังกัด…….…..………..….เงินเดือน.........................

ที่อยู่...................................................................................................................... ........โทรศพัท์ (มือถือ).....................................................หนังสือค ้าประกันเลขที่....................... 

ค ารับรองของผู้บังคับบญัชา 

ขา้พเจ้าขอรับรองว่า ค าเสนอของผูกู้้เป็นจริงทุกประการ ผูกู้้มีเงินเดือนคงเหลือพอท่ีจะหักช าระหนี้ ให้แก่สหกรณ์ได้และ
ไม่เป็นผูมี้พฤติการณ์ ซึ่ งอาจถูกพกั ออกจาก หรือลาออกจากราชการ หรืองานในหน้าท่ีประจ า  
          (ลงชื่อ)...........................................................................(ผูบ้งัคับบญัชา/ผูร้ับมอบอ านาจ)  

                  (.........................................................................)  
               ต าแหน่ง...............................................................  

     
การรับเงินกู้ 

 ขอ้ ๗. ขา้พเจ้า........................................................... ...................ได้รับเงินกู้จ านวน........ ...............................................บาท 
(..........................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแลว้ โดย   
 (   ) โอนเงินเขา้บญัชีสหกรณ์เลขท่ี.......................................  (   )โอนเงินเขา้บญัชีธนาคาร ชื่อธนาคาร................................ 
สาขา............................................ประเภท.......................................เลขท่ีบญัชี....................................................................... 

 

     (ลงชื่อ)..........................................................ผูกู้้ 
     (.....................................................................) 
  

 จ่ายเงินถูกต้องแล้ว.............................................................เจ้าหน้าท่ีการเงินสหกรณ์ฯ 
(.....................................................................)  

 

รายละเอียดการตรวจสอบหลักฐานและความเห็นเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ  

            (ลงช่ือ).........................................................เจ้าหน้าท่ี    ลงช่ือ).........................................................ผู้จัดการ  
        (..........................................................)                        (นางวราภรณ์     ธงไชย) 

  
 
 

 

 

 

 

อนุมัติ 
 

(นางศิวาภรณ์     เงินราง) 
 

 (นายสรพงศ์    ขลุ่ยเงิน)                   (นางปริชาติ     แสนชาติ) 

 
 (นายเอกชัย    จรูญเนตร )               (นายชาคริต     เช้ือชม) 

 

ข้าพเจ้า……………………………………………..สามี/ภรรยา ผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ (ผูกู้้) นาย/นาง………….…………………………... 
สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้ากู้ยืมตามสัญญาได้และข้าพเจ้าทราบและยินดี ปฏิบัติตามข้อบังคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
                                      (ลงช่ือ).............................................................สามี / ภรรยา  ผูกู้ ้
                                          (...........................................................) 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เขียนที่ ................................................................................. 

                                                                    วนัที.่......................เดือน.............................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.................ปี ปัจจุบนัอยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย.....................

ถนน.......................................ต าบล/แขวง...............................อ าเภอ/เขต...........................................จังหวดั..................................................รบัราชการ

สังกัด..............................................ต าแหน่ง............................................และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากดั 

เลขทะเบยีนสมาชิก.......................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน  และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้า

เป็นสมาชิก     จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไวกั้บ   (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจบุัน  อนาคต )  ดังนี้ 

ข้อ  1. ยนิยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงนิบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  

หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจบุัน  อนาคต  ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จ ากัด  ได้แจ้งให ้ ในแต่ละ

เดือนและส่งช าระหนี้ช าระค่าหุ้นหรือเงินอืน่แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี จ ากัด  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ  2. กรณีข้าพเจ้าพน้จากการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้รับเงินบ าเหน็จ  บ  านาญหรือเงินอื่นใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจา้หน้าที่ผู ้ที่จา่ยเงิน

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ  1  

ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราธานี  จ ากัด  แทนข้าพเจ้าทุกครั้ ง 

ข้อ  3. การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอืน่ใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามข้อ  2  เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  

(ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จ ากัด  ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ  4. หนังสือยินยอมให้หักเงนิตามข้อ  3  นี้  ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายนิยอมนี้ไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี จ ากัด 

ข้อ  5. ในกรณีที่ข้าพเจา้ต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรฐั  หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูท้ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แห่งใดแห่ง

หนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงนิเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดทีม่ีลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจา้มีสิทธิ์ จะ

ได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรฐั  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เพื่อส่งช าระหนี้  ช าระหุ้น  หรือเงนิอื่น   ให้สหกรณอ์อมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จ ากัด  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่า  จะถือปฏบิัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุประการ  

เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ  หรือให้หน่วยงานของรฐั  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าว

ข้างต้นแทน  ข้าพเจ้าก็เป็นการเพยีงพอแล้ว 

หนังสือยินยอมฉบบันี้ท  าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  โดยตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนงัสือนี้ทั้งหมดแล้ว  ตรงตาม

เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนังสือนี้ท  าข้ึน  2  ฉบบั  มีข้อความตรงกัน  ฉบับหนึ่งเก็บไวท้ี่  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  และฉบบัที่สองเก็บไวกั้บ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี จ ากัด 

 

    ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้ห้ค ายินยอม (ผู้กู้) 

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

   ลงช่ือ...........................................................พยาน               ลงช่ือ................................................................พยาน 

         (..........................................................) เลขสมาชิก.............                      (..............................................................)เลขสมาชิก............. 
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หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหกัเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เขียนที่ ................................................................................. 

                                                                                                                    วนัที่.......................เดือน.............................พ.ศ................... 

ข้าพเจ้า..................................................................อายุ.................ปี ปัจจบุันอยูบ่้านเลขที.่...........หมู่ที.่...............ตรอก/ซอย..................ถนน

.......................................ต าบล/แขวง............................อ าเภอ/เขต..............................จังหวดั..........................................รบัราชการสังกัด

............................................ต าแหน่ง............................................และเป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด เลข

ทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่หักเงิน  และน าส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็น

สมาชิก     จงึมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไวกั้บ   (ส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบัน  อนาคต )  ดังนี้ 

ข้อ  1. ยนิยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงนิบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  

หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจบุัน  อนาคต  ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จ ากัด  ได้แจ้งให ้ ในแต่ละ

เดือนและส่งช าระหนี้ช าระค่าหุ้นหรือเงินอืน่แล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี จ ากัด  แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 

ข้อ  2. กรณีข้าพเจ้าพน้จากการเป็นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้รับเงินบ าเหน็จ  บ  านาญหรือเงินอื่นใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจา้หน้าที่ผู ้ที่จา่ยเงิน

ของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  หักเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามข้อ  1  

ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราธานี  จ ากัด  แทนข้าพเจ้าทุกครั้ ง 

ข้อ  3. การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอืน่ใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามข้อ  2  เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  

(ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จ ากัด  ก่อนเป็นอันดับแรก 

ข้อ  4. หนังสือยินยอมให้หักเงนิตามข้อ  3  นี้  ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค ายนิยอมนี้ไม่ว่าทัง้หมด

หรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี จ ากัด 

ข้อ  5. ในกรณีที่ข้าพเจา้ต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรฐั  หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูท้ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   แห่งใดแห่ง

หนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงนิเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดทีม่ีลักษณะเดียวกัน  ที่ข้าพเจา้มีสิทธิ์ จะ

ได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรฐั  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เพื่อส่งช าระหนี้  ช าระหุ้น  หรือเงนิอื่น   ให้สหกรณอ์อมทรัพย์

สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จ ากัด  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่า  จะถือปฏบิัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทกุประการ  

เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ  หรือให้หน่วยงานของรฐั  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าว

ข้างต้นแทน  ข้าพเจ้าก็เป็นการเพยีงพอแล้ว 

หนังสือยินยอมฉบบันี้ท  าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง  โดยตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนงัสือนี้ทั้งหมดแล้ว  ตรงตาม

เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนังสือนี้ท  าข้ึน  2  ฉบบั  มีข้อความตรงกัน  ฉบับหนึ่งเก็บไวท้ี่  ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  และฉบบัที่สองเก็บไวกั้บ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธาน ี จ ากัด 

 

    ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้ห้ค ายินยอม (ผู้กู้) 

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

 

   ลงช่ือ...........................................................พยาน               ลงช่ือ................................................................พยาน 

         (..........................................................) เลขสมาชิก.............                      (..............................................................)เลขสมาชิก............. 
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ค ายินยอมของคู่สมรส  (ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ค ้าประกันมีคู่สมรส) 

ข้าพเจา้ นาย/นาง/น.ส......................................................................              
เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง/น.ส........................................................... 
 ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า     เป็นผู้ค า้ประกันเงินกู้สามัญของ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ้ตามหนังสือค า้ประกันเงินกู้ข้างต้นและ 

 ข้าพเจา้ได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 

            ..........................................................คู่สมรสผู้ให้ค  ายินยอม   
            (.........................................................) 
 

                 หนังสือค ้าประกันส าหรับเงินกู้โครงการพิเศษ 

                                                                     แกส่มาชิกสามัญเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัย ปี 2566 

เลขที่ .................../.......................  
วนัที่ .................เดือน.................................พ.ศ..............  

 

ข้าพเจ้า ................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่................. ......อายุ............ปี เลขประจ าตัวประชาชน
...................................................................เป็น         ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ          ลูกจ้างประจ า อื่นๆ.......................................................
ต าแหน่ง ............................................................ สังกัด............................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ........ ............... บาท ที่อยู่
ปัจจุบัน บ้านเลขที่ . ...........หมู่ที่ . ........ ถนน............................. ต าบล/แขวง................... อ าเภอ/เขต... ....................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย์................โทรศัพท์...................................ได้ท าหนังสือค ้าประกันให้ไวต่้อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด      
ซ่ึงต่อไปนี้ในหนังสือค ้าประกันนี้จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้  

ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้................................................................กู้เงิน จ านวนเงินกู้................ ....................................................บาท 

(..............................................................) ตามหนังสือเงินกู้สามัญที่ ............/.............ลงวนัที่ .............................และผูกู้้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค ้าประกันหนี้ดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน     ตลอดจนค่าภาระติดพนัอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้นั้นด้วย  

ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค ้าประกันหนี้ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพนัของผูกู้้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไวใ้นหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพนันั้นๆ ทุกประการ 
จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว  

ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค ้าประกัน
รายนี้จนกว่าผูท้ี่ข้าพเจ้าค ้าประกันไวน้ี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็นผูค้  ้าประกันแทนข้าพเจ้า  

ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือ
เงินบ าเหน็จหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบัน  อนาคต  ตามจ านวนที่สหกรณ์ได้แจ้งใน
แต่ละเดือนและส่งช าระหนี้ช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือนและความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะ
ได้ช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค ้าประกันนั้น โดยส้ินเชิงแล้ว 

ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูท้ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอ านาจหักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน  ที่ ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ จะ
ได้รับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี  เพื่อส่งช าระหนี้  ช าระหุ้น  หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ แทน
ข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสัญญาว่า  จะถือปฏิบัติตามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ  
หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่เพื่อด าเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน  ข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 

ข้อ 6. การหักเงินเดือน  ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามข้อ  5  เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว  
(ถ้ามี)  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัอุบลราชธานี  จ ากัด  ก่อนเป็นอันดับแรก  

ข้าพเจ้าไดอ้่านข้อความในหนังสือค ้าประกันนี้โดยตลอดแล้วเหน็ว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

            

ลงช่ือ…………………………………….………...ผู้ค ้าประกัน    
        (…………….………………………….…….)   
                                
                                                               

ลงช่ือ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................) 
        (…………….………………………….…….)        
                          

 

ลงช่ือ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)                    
        (…………….………………………….…….) 

หนังสือเงินกู้ท่ี

................./........................... 

ช่ือผู้กู้

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

ทะเบียนผู้ค  า้ประกัน 

เล่ม.............................หน้า

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

สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่

ต้องติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรัษฎากร 


