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สาหรับเจ้ าหน้ าที่
เลขทะเบียนรับที่.....................
วันที่........../............../..............

(สาหรับเจ้าหน้ าที่กรอก)
หนังสือกูท้ ี่...........................
วันที่........../............./...........

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสื อสัญญากู้เงินสาหรับสามัญเพือ่ การครองชีพ

ชื่อผูก้ ู.้ ........................................................................ชื่อสกุล..................................................................ทะเบียนเลขที่.................................
สังกัด................................................................เงินเดือน...........................................ตาแหน่ง.......................................................................................
เกิดวันที่..........เดือน......................พ.ศ.............. อายุ..........ปี ที่อยู่ปัจจุบนั ....................................................................................................................
โทรศัพท์(มือถือ)............................................เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน.................................................... อายุการเป็ นสมาชิก........ปี .........เดือน
ชื่อบัญชีเงินฝากผูก้ .ู้ .....................................................ธนาคาร..........................สาขา.............................เลขที่บญั ชี ......................................................
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ฯ เป็ นจานวน..........................................บาท (............................................................................)
และได้รับเงินจานวนดังกล่าวครบถ้วนและในวันทาสัญญา และข้าพเจ้ายอมชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ......................................................ต่อปี
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอชาระคืนหนี้เงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือน ดังนี้
ต้นเงินเท่ากันทุกงวดๆละ........................................ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย จานวน...............งวด ยกเว้นงวดสุ ดท้ายให้ชาระหนี้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด
ต้นเงินและดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆละ.................................................. บาท จานวน................งวด ยกเว้นงวดสุ ดท้ายให้ชาระหนี้คงเหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด
ทั้งนี้ ตั้งแต่งวดประจาเดือน..................................พ.ศ........................... เป็ นต้นไป

ข้อ 3. หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ฯ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบและยินยอมปฏิบตั ิตามทุกประการ
ข้อ 4. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เฉพาะเพื่อการดังต่อไปนี้...............................................................................................................
ข้อ 5. หากข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้สองงวดติดกัน ถือว่าข้าพเจ้าผิดนัดชาระหนี้ท้งั หมด ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์ฯ ดาเนินคดีเรี ยกเงินกู้ที่
ค้างชาระทั้งหมดพร้อมดอกเบี้ย รวมทั้งค่าปรับและค่าเสียหายได้ทนั ที
ข้อ 6. ในการส่งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมด้วยดอกเบี้ยตาม ข้อ 2. นั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงิน
ได้อื่นของข้าพเจ้า หักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซ่ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์น้ นั จากเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ ย
ความยินยอมนี้ ให้มีอ ยู่ตลอดไปโดยทาหนังสื อยินยอมให้หัก เงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว้ ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ ตามหนังสื อ กู้เงิน
สาหรับเงินกูส้ ามัญนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 7. ข้าพเจ้าตกลงจัดหาผูค้ ้าประกันตามสัญญาค้าประกันแนบท้ายสัญญานี้ เป็ นการค้าประกันการชาระหนี้ตามสัญญาเงินกูฉ้ บับนี้ แทน
ข้าพเจ้าในกรณีที่ ข้าพเจ้าผิดนัดหรื อผิดสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ
ข้อ 8. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่ า ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายออกจากราชการหรื องานประจา ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ สิ นให้ เสร็ จสิ้ นตามที่ก ล่าวในวรรคก่อ น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ
บาเหน็จ บานาญ เงินกองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) เงินกองทุนสารองเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดหรื อ
นายจ้างจ่ายให้แก่ขา้ พเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
ข้อ 9. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที
ข้อ 10. ตราบใดที่ขา้ พเจ้ามีหนี้อยู่กบั สหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์นาเงินค่าหุ้น เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้า
ได้รับไปหักกลบลบหนี้กบั หนี้เงินกูท้ ี่ขา้ พเจ้ามีอยู่กบั สหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวและให้ถือเอาข้อสัญญานี้เป็ นเจตนาของข้าพเจ้า
ที่จะให้หักกลบลบหนี้ โดยให้สหกรณ์มีอานาจที่จะดาเนินการหักกลบลบหนี้ได้
ข้อ 11. ข้าพเจ้าทราบและยินดีปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ฯ และสัญญาทุกประการ โดยเคร่ งครัด และขอรับรองว่า ข้อความ
ดังกล่าวข้างต้นเป็ นความจริ งทุกประการ
ข้ าพเจ้ าได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความในสั ญญานี้แล้ว จึงได้ ลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญต่ อหน้ าพยาน

(ลงชื่อ)..........................................................................ผูก้ ู้
(........................................................................)
(ลงชื่อ) ............................................................พยาน
(ลงชื่อ)............................................................พยาน
(.............................................................)
(.............................................................)
หนัง่.สื...........................................
อสัญญาเงินกูถ้ ือใช้ตามระเบียบเงินกูส้ ามัญ วันที่ 1 มีนาคม 2562
สมาชิกเลขที่...............................................
สมาชิกเลขที
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ข้าพเจ้า...................................................................สามี/ภรรยา ผู้กู้ขา้ พเจ้ายินยอมให้ (ผูก้ )ู้ นาย/นาง...............................................................
สามี / ภรรยา ของข้าพเจ้ากูย้ ืมตามสัญญาได้และข้าพเจ้าทราบและยินดี ปฏิบตั ิตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ฯ
(ลงชื่อ)..........................................................................สามี / ภรรยา ผู้กู้
(...........................................................)
ข้าพเจ้า (ผู้กู้) ได้รับเงินกู้ไปครบถ้วน ถูกต้องแล้ว

ณ วันที่.............เดือน......................... พ.ศ..............

(ลงชื่อ)..........................................................................ผู้รับเงิน (ผู้กู้)
(........................................................................)
(ลงชื่อ)...........................................................................พยาน (จนท.การเงิน สหกรณ์)
(........................................................................)

คารับรองผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้าผูบ้ งั คับบัญชาของ........................................................... ขอรับรองว่า คาเสนอของผูก้ เู้ ป็ นจริ งทุกประการ ผูก้ มู้ ีเงินเดือนคงเหลือ
พอที่จะหักชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์ได้และไม่เป็ นผูม้ ีพฤติการณ์ ซึ่งอาจถูกพัก ออกจาก หรือลาออกจากราชการ หรื องานในหน้าที่ประจา
(ลงชื่อ)...........................................................................(ผูบ้ งั คับบัญชา/ผูร้ ับมอบอานาจ)
(.........................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

เจ้ าหน้ าที่การเงิน
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าจะหักเงินได้รายเดือนของผูก้ เู้ พื่อชาระหนี้ตามที่สหกรณ์ส่งเรี ยกเก็บ
(ลงชื่อ)...........................................................................(หัวหน้าการเงิน/บัญชี)
(.........................................................................)
ตาแหน่ง...............................................................

ข้ าพเจ้ า ขอเสนอผู้คา้ ประกันตามคาขอกู้ ดังต่ อไปนี้
ชื่อผูค้ ้ าประกัน (1)................................................................. สมาชิกเลขที่....................ตาแหน่ง...................................สังกัด ……………………….โทร.........................
ชื่อผูค้ ้ าประกัน (2)................................................................. สมาชิกเลขที่....................ตาแหน่ง...................................สังกัด……………………….โทร.........................

รายละเอียดการตรวจสอบหลักฐานและความเห็นเจ้ าหน้ าที่สหกรณ์ฯ
ไม่มีหนี้

มีหนี้ ชาระหนี้เดิมถึง.............งวด ผูค้ ้าประกันถูกต้องทั้ง 4 ราย

(ลงชื่อ)............................................................ผูต้ รวจ
(.............................................................)

บัตรประจาตัวผูก้ ,ู้ ผูค้ ้าประกัน, คู่สมรส ครบถ้วนสมบูรณ์

(ลงชื่อ)............................................................ผูจ้ ดั การ
(.............................................................)

*คณะกรรมการเงินกูไ้ ด้ลงลายมือชื่อให้ความเห็นชอบ จานวน 3 ใน 5 เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ แล้ว*
หนังสือสัญญาเงินกูถ้ ือใช้ตามระเบียบเงินกูส้ ามัญ วันที่ 1 มีนาคม 2562
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หนังสื อยินยอมให้ หักเงินชาระหนี้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
เขียนที่ .................................................................................
วันที่.......................เดือน.............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ................ปี เลขทะเบียนสมาชิก..........................ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่................
หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................ถนน.......................................ตาบล/แขวง............................................อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด...................................................ตาแหน่ง.....................................................และเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนาส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯทีข่ า้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั (ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ท้งั ปัจจุบนั และ
อนาคต) ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้ รับจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ได้แจ้งให้
ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้รับเงินบาเหน็จ บานาญหรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่
จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้ รับจากทาง
ราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ที่ ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระหุน้ หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรื อให้หน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง โดยตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ท้งั หมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสือนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ และฉบับที่สองเก็บไว้กบั
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ลงชื่อ.........................................................................ผูใ้ ห้คายินยอม (ผู้ก้)ู
(..........................................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน

ลงชื่อ................................................................พยาน

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

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

สมาชิกเลขที่.........................................

สมาชิกเลขที่..............................................
หนังสือสัญญาเงินกูถ้ ือใช้ตามระเบียบเงินกูส้ ามัญ วันที่ 1 มีนาคม 2562
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หนังสื อยินยอมให้ หักเงินชาระหนี้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
เขียนที่ .................................................................................
วันที่.......................เดือน.............................พ.ศ...................
ข้าพเจ้า.........................................................................อายุ................ปี เลขทะเบียนสมาชิก..... .....................ปัจจุบนั อยู่บา้ นเลขที่. ...............
หมู่ที่................ตรอก/ซอย...................ถนน.......................................ตาบล/แขวง........................ ....................อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด...................................................ตาแหน่ง.....................................................และเป็ นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด มีความประสงค์ให้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่หกั เงิน และนาส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯทีข่ า้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ไว้กบั (ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ท้งั ปัจจุบนั และ
อนาคต ) ดังนี้
ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปัจจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ได้แจ้งให้
ในแต่ละเดือนและส่งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณีขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ / ลูกจ้างและได้รับเงินบาเหน็จ บานาญหรื อเงินอื่นใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู ้ที่
จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบาเหน็จ หรือเงินบานาญ หรือเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทาง
ราชการตามข้อ 1 ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี จากัด แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรือเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 2 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการ
แล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คายินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมด
หรื อบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ข้อ 5. ในกรณีที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็ จ หรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระหุน้ หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรื อให้หน่วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าว
ข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง โดยตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสือนี้ท้งั หมดแล้ว ตรงตาม
เจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสือนี้ทาขึ้น 2 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่งเก็บไว้ที่ ส่วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ และฉบับที่สองเก็บไว้กบั
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ลงชื่อ.........................................................................ผูใ้ ห้คายินยอม (ผู้ก้)ู
(..........................................................................)
ลงชื่อ...........................................................พยาน

ลงชื่อ................................................................พยาน

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

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

สมาชิกเลขที่.........................................

สมาชิกเลขที่..............................................
หนังสือสัญญาเงินกูถ้ ือใช้ตามระเบียบเงินกูส้ ามัญ วันที่ 1 มีนาคม 2562

หนังสื อเงินกูท้ ี่................./...........................
ชื่อผูก้ .ู้ .........................................................
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หนังสื อสั ญญากู้เงินสาหรับสามัญเพื่อการครองชีพ

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม.............................หน้า...........................

เลขที่ .................../.......................
วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า ..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................อายุ.............ปี เลขประจาตัวประชาชน
...........................................................................เป็ น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลู กจ้างประจา อื่นๆ.......................................................
ตาแหน่ง ................................................................. สังกัด................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ...................... บาท
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ .......... ถนน............................... ตาบล/แขวง................... อาเภอ/เขต.........................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย.์ ...............โทรศัพท์...................................ได้ทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.......................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู.้ ............... .....................................................บาท
(..............................................................) ตามหนังสื อเงินกูส้ ามัญที่ ............/.............ลงวันที่ .............................และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสาหรับเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกัน
รายนี้จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ
หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ได้
แจ้งในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือนและความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน ที่ ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระหุ้น หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ แทน
ข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ
หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน ข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข้อ 6. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด ตามข้อ 5 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคา้ ประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
คายินยอมของคู่สมรส (ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้คู า้ ประกันมีคู่สมรส)
ลงชื่อ…………………………………….………...ผู้คา้ ประกัน
ข้าพเจ้า นาย/นาง......................................................................................
(…………….………………………….…….)
เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า เป็ นผูค้ ้าประกันเงินกูส้ ามัญของ
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือค้าประกันเงินกูข้ า้ งต้นและ
(…………….………………………….…….)
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
(…………….………………………….…….)
(.........................................................)
หนังสือสัญญาเงินกูถ้ ือใช้ตามระเบียบเงินกูส้ ามัญ วันที่ 1 มีนาคม 2562

หนังสื อเงินกูท้ ี่................./...........................
ชื่อผูก้ .ู้ .........................................................
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หนังสื อสั ญญากู้เงินสาหรับสามัญเพื่อการครองชีพ

สหกรณ์ได้รบั ยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม.............................หน้า...........................

เลขที่ .................../.......................
วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า ..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............... .............อายุ.............ปี เลขประจาตัวประชาชน
...........................................................................เป็ น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจ้างประจา อื่นๆ.......................................................
ตาแหน่ง ................................................................. สังกัด............................................. ...................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ...................... บาท
ที่อยู่ปัจจุบนั บ้านเลขที่ ..............หมู่ที่ .......... ถนน............................... ตาบล/แขวง................... อาเภอ/เขต.........................จังหวัด............................
รหัสไปรษณีย.์ ...............โทรศัพท์...................................ได้ทาหนังสือค้าประกันให้ไว้ต่อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด
ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือค้าประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.......................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู.้ .......................... ..........................................บาท
(..............................................................) ตามหนังสือเงินกูส้ ามัญที่ ............/.............ลงวันที่ .............................และผูก้ ไู้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการ
เรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินสาหรั บเงินกูส้ ามัญนั้นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ
จนกว่าหนี้สิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้าประกัน
รายนี้จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้าประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงิน หักเงิน เดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ
หรื อเงินบาเหน็จหรื อเงินอื่นใดที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ได้
แจ้งในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ชาระค่าหุ้นหรื อเงินอื่นแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนข้าพเจ้าทุกเดือนและความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสือกูเ้ งินสามัญที่ขา้ พเจ้าได้ค้าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่นหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผทู ้ ี่จ่ายเงินของส่วนราชการ หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่ง
หนึ่งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัดมีอานาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกั น ที่ขา้ พเจ้ามีสิทธิ์จะ
ได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วแต่กรณี เพื่อส่งชาระหนี้ ชาระหุ้น หรื อเงินอื่น ให้สหกรณ์ แทน
ข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่า จะถือปฏิบตั ิตามคายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ
หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทน ข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
ข้อ 6. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใ ด ตามข้อ 5 เมื่อได้หักชาระหนี้แก่ทางราชการแล้ว
(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อคา้ ประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่ อไว้เป็ นสาคัญ
คายินยอมของคู่สมรส (ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้คู า้ ประกันมีคู่สมรส)
ลงชื่อ…………………………………….………...ผู้คา้ ประกัน
ข้าพเจ้า นาย/นาง......................................................................................
(…………….………………………….…….)
เป็ นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................................................................
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้า เป็ นผูค้ ้าประกันเงินกูส้ ามัญของ
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้ ตามหนังสือค้าประกันเงินกูข้ า้ งต้นและ
(…………….………………………….…….)
ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
..........................................................คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
ลงชื่อ…………………………….…………….....พยาน(เลขสมาชิก.....................)
(…………….………………………….…….)
(.........................................................)
หนังสือสัญญาเงินกูถ้ ือใช้ตามระเบียบเงินกูส้ ามัญ วันที่ 1 มีนาคม 2562
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หลักฐานการยื่นกู้สามัญ เพื่อการครองชีพ
 โปรดกรอกข้อมูลให้ ครบถ้วนสมบูรณ์ และเรียงหลักฐานตามลาดับ ดังนี้
- สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุ ด)
- หน้าสมุดบัญชีธนาคารผูก้ เู้ ท่านั้น (ธ.กรุ งไทย/ธ.กรุ งเทพ)
- สาเนาทะเบียนบ้านผูก้ ู้
- สาเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ ผูก้ ู้ พร้ อมคู่สมรส (ถ้ามี)
- สาเนาบัตรประจาตัวผูค้ ้าประกัน คนที่ 1 – 2 พร้ อมคู่สมรส (ถ้ามี)
- ผู้ที่ลงนามเป็ นพยาน ต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้องและขีดคร่ อมว่า
“ใช้ เพื่อเป็ นพยานในการคา้ ประกันสัญญาเงินกู้สามัญ”
เอกสารของผู้ก้แู ละผู้คา้ ทุกคนต้องรับรอง “สาเนาถูกต้อง” และลงลายมือชื่ อทุกฉบับ
กรณีหย่า

รับรองสาเนาพร้อมแนบใบทะเบียนหย่า
รับรองสาเนาพร้อมแนบใบมรณะ

กรณีค่สู มรสเสียชีวิต

กรณีค่สู มรสนามสกุลไม่ตรงกัน
กรณีเปลี่ยนชื่อ – สกุล

รับรองสาเนาพร้อมแนบใบทะเบียนสมรส

รับรองสาเนาพร้อมแนบใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

*ข้ อกาหนดในการทาสั ญญา*
1. ยื่นสัญญาด้วยตนเองเท่านั้น
2. กรอกข้อมูล – รับรองเอกสาร ด้วยปากกาสีน้าเงินเท่านั้น (สีเดียวกันทั้งฉบับ)
3. หากมีการแก้ไข ให้ ขีดฆ่าแล้วเซ็นชื่ อกากับ ห้ ามใช้ น้ายาลบคาผิดเด็ดขาด

หมายเหตุ
* เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จะไม่ได้รับการอนุมัติ *

รับสัญญาไม่เกิน 15.00 น.

หนังสือสัญญาเงินกูถ้ ือใช้ตามระเบียบเงินกูส้ ามัญ วันที่ 1 มีนาคม 2562

