รับที…………………………
วันที……../……….../………

ธ.กรุ งไทย (สาขา……………………………)
ชือบัญชี ………………………………………
บัญชีเลขที

คําเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที
หนดไว้ในแบบคําขอกูน้ / ีดว้ ยลายมือของตนเองโดย
ทีกํา………………../…….……………
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนั/นสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา

หนังสื อกูท้ ี……………… ….
วันที…………………………
บัญชีเงินกู.้ .…………………

เขียนที………………………………………
วันที………เดือน……………..พ.ศ………
ข้าพเจ้า………………..……….…………………..สมาชิกเลขทะเบียนที………………รับราชการหรื อทํางาน
ประจําตําแหน่ง………….……………..……ได้รับเงินรายเดือน….…….บาท.สังกัด.รพ./ สสอ..….……….….………
ขอเสนอคําขอกูเ้ งินเพือเหตุฉุกเฉิ นดังต่อไปนี/
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์จาํ นวน……..….….……………..บาท (…………..………………………)
อัตราดอกเบี/ยเป็ นไปตามประกาศของสหกรณ์ทีใช้อยูใ่ นขณะทีต้องชําระหนี/ตามหนังสื อกูน้ / ี โดยจะนําไปใช้เพือการ
ดังต่อไปนี/ ……………………………………………………………………..………...……………………………….
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ………….………….บาท
(พร้อมอัตราดอกเบี/ยตามอัตราทีสหกรณ์กาํ หนด) เป็ นจํานวน…...งวด เว้นแต่งวดสุ ดท้ายเป็ นจํานวน……..………บาท
ทั/งนี/ต/ งั แต่งวดประจําเดือน…………………………………………...เป็ นต้นไป
ข้อ 3. เมือข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี/
3.1 ยินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ทีได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์หกั เงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ตามจํานวนงวดชําระหนี/ขอ้ 2 เพือส่ งต่อสหกรณ์
3.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับของสหกรณ์ ให้เงินกูท้ ีขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึง
กําหนดส่ งคืนโดยสิ/ นเชิงพร้อมทั/งดอกเบี/ยในทันที โดยมิพกั คํานึงถึงกําหนดเวลาทีตกลงไว้
3.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจําตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะแจ้งเป็ น
หนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการชําระหนี/ซึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ/ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชําระหนี/
ให้เสร็ จสิ/ นตามทีกล่าวข้างต้น เมือข้าพเจ้าได้ลงชือรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ เงิน กบข. เงินกองทุน
สํารองเลี/ยงชีพหรื อเงินอืนใด ในหลักฐานทีทางการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้า
ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชําระหนี/พร้อมด้วยดอกเบี/ยส่ งชําระหนี/ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ/ นเสี ยก่อนได้
ข้อ >. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี/คือ
สมาชิกเลข ทํางานประจําใน
ชือ – สกุล
เงินเดือน /
ลายมือชือ
ลําดับที
ทะเบียนที ตําแหน่งและสังกัด
ค่าจ้าง
ผูค้ / าํ ประกัน
@
A
3
คํายินยอมของคู่สมรส ( ถ้ามี )
ลงชือ....................................................................ผูข้ อกู้
(..................................................................)

ลงชือ...................................................................................
(................................................................................)

ลงชือ....................................................................พยาน
(..........................................................................)

ลงชือ...............................................................................พยาน
(.........................................................................)

-2(รายการต่ อไปนี เจ้ าหน้ าทีของสหกรณ์ กรอกเอง)
้ ………………………………บาท
จํานวนเงินกู…

เงินได้รายเดือน

จํากัดวงเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
ต้นเงินกูส้ ามัญ
ต้นเงินกูเ้ พือเหตุ จํากัดวงเงินกู้
ฉุ กเฉิ นคงเหลือ
คงเหลือ

จํากัดวงเงินกู้
คงเหลือ

หมายเหตุ 1. ผูข้ อกู้ เคย/ไม่เคย ผิดนัดการส่ งเงินงวดชําระหนี/ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายหรื อไม่
เคย
ไม่เคย
2. ข้อชี/แจงอืน ๆ …………………………………………………………………………………
เห็นควร อนุมตั ิ/ไม่อนุมตั ิ
……………………………………………. เจ้าหน้าที
เห็นควร อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
……………………………………………. ประธาน / รองประธาน / ผูจ้ ดั การ /
เหรัญญิก / ผูท้ ีได้รับมอบหมาย

ข้าพเจ้า………………………………………………………. ได้รับเงินกู้ จํานวน ……..…………….. บาท
(…….…………………………………….) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที…………../………………./…………….

…….………………………………………………….ผูร้ ับเงิน
(ต้องลงลายมือชือในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าทีของสหกรณ์)
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ….………………………………………………… เจ้าหน้าทีการเงิน

หนังสือเงินกู้ที.............................
ชือผู้ก้ .ู ........................................

ทะเบียนคําประกัน
เล่ม................หน้ า...............
สหกรณ์ได้ รับยกเว้ นไม่
ต้ องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

หนังสือคําประกันสําหรั บเงินกู้ฉุกเฉิน
เลขที............./.................
วันที..............เดือน................................พ.ศ.....................
ข้ าพเจ้ า..........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที...............อายุ................ปี

- เป็ น ข้ าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ
เลขประจําตัวประชาชน ลูกจ้ างประจําอืนๆ.........................................................ตําแหน่ง.....................................................................
สังกัด (รพ./สสอ. )......................................................ได้ รับเงินเดือน/ค่าจ้ าง เดือนละ.......................................บาท
ทีอยู่ปัจจุบนั บ้ านเลขที..........หมูท่ ี.............ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต
...............................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์....................โทรศัพท์.....................................ได้ ทํา
หนังสือคําประกันให้ ไว้ ตอ่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ซึงต่อไปนีในหนังสือคําประกันนีจะใช้
คําว่า “ สหกรณ์ ” เพือเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี
ข้ อ>.ตามทีสหกรณ์ได้ ให้ ...........................................................................................กู้เงิน จํานวนเงินกู้
..............................บาท (................................................................) ตามหนังสือเงินกู้ฉกุ เฉินที............./...............
วันที.........................................และผู้ก้ ไู ด้ รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้ องแล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมคําประกันหนีดังกล่าว
พร้ อมดอกเบียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนีนันด้ วย
ข้ อ @. ข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมคําประกันหนีดังกล่าวตามข้ อ > และทราบข้ อผูกพันของผู้ก้ ใู นเรื องการส่งเงินงวด
ชําระหนี อัตราดอกเบีย และการเรี ยกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามทีกล่าวไว้ ในหนังสือกู้เงินสําหรับเงินกู้ฉกุ เฉินนันโดย
ตลอดแล้ ว ข้ าพเจ้ ายอมปฏิบตั ติ ามข้ อผูกพันนันๆ ทุกประการ จนกว่าหนีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่า
ภาระติดพัน จะได้ ชําระครบถ้ วนแล้ ว
ข้ อB.ข้ าพเจ้ ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้
ข้ าพเจ้ าหลุดพ้ นจากการคําประกันรายนี จนกว่าผู้ทีข้ าพเจ้ าคําประกันไว้ นีจะได้ ให้ สมาชิกอืน ซึงคณะกรรมการ
ดําเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้ าเป็ นผู้คําประกันแทนข้ าพเจ้ า
ข้ อ C. ในกรณีทีข้ าพเจ้ าต้ องชําระหนีให้ แก่สหกรณ์แทนผู้ก้ ู หลังจากสหกรณ์ได้ สง่ หนังสือบอกกล่าวให้ แก่
ข้ าพเจ้ าแล้ วภายในหกสิบวันนับแต่วนั ทีลูกหนีผิดนัด ข้ าพเจ้ ายินยอมชําระหนีโดยให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหรื อเจ้ าหน้ าที
ผู้จา่ ยเงินได้ รายเดือนและเงินได้ อืนของข้ าพเจ้ า หักจํานวนเงิน ณ ทีจ่าย ชําระหนีซึงข้ าพเจ้ าต้ องชําระให้ สหกรณ์
จากเงินได้ รายเดือนและเงินอืนใดของข้ าพเจ้ าส่งต่อสหกรณ์ด้วย โดยข้ าพเจ้ าได้ ทําหนังสือยินยอมให้ หกั เงินได้
รายเดือนและเงินได้ อืนใดมอบไว้ กบั สหกรณ์ และความยินยอมนีให้ มีอยูต่ ลอดไป ทังนีจนกว่าจะได้ ชําระหนี
ตามหนังสือกู้เงินฉุกเฉินทีข้ าพเจ้ าได้ คําประกันนัน โดยสินเชิงแล้ ว

-@ ข้ อ E. ข้ าพเจ้ าได้ ทําหนังสือยินยอมให้ ผ้ บู งั คับบัญชาหักเงินได้ รายเดือนและเงินอืนใดของข้ าพเจ้ ามอบไว้ ให้
สหกรณ์เพือแสดงต่อหน่วยงานต้ นสังกัด ของข้ าพเจ้ าให้ หกั เงิน ณ ทีจ่ายให้ สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้ รับชําระหนี
จนสิน-เชิง
ข้ อ F. หากข้ าพเจ้ าได้ ย้ายทีอยูจ่ ากทีได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือ ข้ าพเจ้ าจะแจ้ งให้ สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสือโดยทันที
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นข้ อความหนังสือคําประกันนีโดยตลอดแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง จึงได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ
(ลงชือ)..............................................................ผู้คําประกัน
(.............................................................)
(ลงชือ)...............................................................พยาน
(...............................................................)
(ลงชือ)................................................................พยาน
(..............................................................)
คํายินยอมของคู่สมรส
( ใช้ เฉพาะกรณีทีผู้คําประกันมีคสู่ มรส )
เขียนที........................................................................
วันที.............เดือน............................พ.ศ.....................
ข้ าพเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................เป็ นคูส่ มรสของ นาย/นาง/นางสาว
.................................................ยินยอมให้ คสู่ มรสของข้ าพเจ้ าเป็ นผู้คําประกันเงินกู้ฉกุ เฉินของสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งนี ตามหนังสือคําประกันเงินกู้ข้างต้ นนีและข้ าพเจ้ าได้ ลงลายมือชือไว้ เป็ นสําคัญ
........................................................คูส่ มรสผู้ให้ คํายินยอม
(.......................................................)
........................................................ผู้คําประกัน
(.......................................................)
หมายเหตุ สหกรณ์ควรจัดให้ มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และ/หรื อสําเนาทะเบียนบ้ านของผู้คําประกันไว้ ประกอบ
เป็ นหลักฐานด้ วย

คําเตือนสําหรั บผู้คาประกั
ํ
น
ก่อนทีจะลงนามในหนังสือคํ %าประกัน ผู้คํ %าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียด
ของหนังสือคํ %าประกันให้ เข้ าใจโดยชัดเจน หากผู้คํ %าประกันมีข้อสงสัยใด ๆ ควรปรึ กษาผู้มีความรู้ก่อน
ทีจะทําหนังสือคํ %าประกัน
การทีผู้คํ %าประกันลงนามในหนังสือคํ %าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
มุกดาหาร จํากัด เพือคํ %าประกันหนี %ตามหนังสือกู้สําหรับเงินกู้ฉกุ เฉิน เลขที………….…/……….….….
ลงวันที…………………………..ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด (ผู้ให้ ก้ )ู
กับนาย/นาง/นางสาว……………………………………………….( ผู้ก้ ู ) ผู้คํ %าประกันจะมีความรับผิดต่อ
ผู้ให้ ก้ ใู นสาระสําคัญ ดังนี %
1. ผู้คํ %าประกันจะต้ องรับผิดอย่างจํากัดไม่เกินวงเงินตามทีกําหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน
2. ผู้คํ %าประกันจะรับผิดต่อผู้ให้ ก้ ภู ายในวงเงินทีผู้ก้ ู ค้ างชําระกับผู้ให้ ก้ ตู ามหนังสือ
กู้ยืมเงินและอาจต้ องรับผิดชดใช้ ดอกเบี %ยหรื อค่าสินไหมทดแทนอืน ๆ อีกด้ วย
3. ผู้คํ %าประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามหนังสือกู้ยืมเงิน
4. ผู้คํ %าประกันต้ องรับผิดร่วมกับผู้ก้ ู
5. เมือผู้ก้ ผู ิดนัดชําระหนี % ผู้ให้ ก้ มู ีสิทธิเรี ยกร้ องและบังคับให้ ผ้ คู ํ %าประกันชําระหนี %
ทังหมดที
%
ผู้ก้ คู ้ างชําระ โดยผู้ให้ ก้ ไู ม่จําเป็ นต้ องเรี ยกร้ องหรื อบังคับเอาจากผู้ก้ กู ่อน
6. เป็ นหนังสือคํ %าประกันเพือกิจการเนืองกันไปหลายคราวไม่จํากัดเวลาทีผู้คํ %าประกัน
ไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้
7. ผู้คํ %าประกันไม่หลุดพ้ นจากความรับผิดแม้ ผ้ ใู ห้ ก้ ยู อมผ่อนเวลาให้ แก่ผ้ กู ้ ู
นอกจากทีกล่าวไว้ ข้างต้ นแล้ ว ผู้คํ %าประกันยังมีหน้ าทีและความรับผิดต่าง ๆ ตามที
ระบุไว้ ในหนังสือคํ %าประกัน
ข้ าพเจ้ าได้ รับทราบคําเตือนนี %แล้ ว จึงลงลายมือชือไว้ เป็ นหลักฐาน
ลงชือ……………………………………………ผู้คํ %าประกัน
(.............................................................)
ลงชือ……………………………………………เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
(............................................................)
หมายเหตุ ให้ ผ้ ใู ห้ ก้ ใู ส่เครื องหมาย
หนังสือคํ %าประกัน

ลงใน

หน้ าข้ อความทีมีสาระสําคัญตรงกับเงือนไขใน

