หนังสื อกูท้ ี่……...………./……………
วันที่…….....…./……………/………...
บัญชีเงินกู.้ ..............................................

รับที่………………………………..
วันที่………./……………/………...

คำขอและหนังสื อกู้เงินสำมัญสวัสดิกำรเพือ่ พัฒนำคุณภำพชี วติ
คำเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่กาหนดในแบบคาขอกูน้ ้ ีดว้ ยลายมือของตนเอง
ที่………....….....…./…………..........…….
เขียนที่……..………………....................……………………
วันที…
่ ….….…..เดือน………….....…………พ.ศ…………......…………
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดน่าน จากัด

ข้าพเจ้า…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
สมาชิกเลขทะเบียนที่…..…............…...............…รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง……………….............…….......…………..…………
สังกัด………….…………....................................……………….....…………ได้รับเงินได้รายเดือน…………………...……….………………...บาท
ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ของสหกรณ์ จานวน………..................บาท(……………………….......……..)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ ………………………........................…………….………………………….……………….……….…………….
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุน้ อยูใ่ นสหกรณ์ รวม…….………….............………หุน้ เป็ นเงิน………………..............…..……………บาท
และข้าพเจ้าส่ งเงินสะสมรายเดือนอยูใ่ นอัตราเดือนละ…………….…...............………….บาท
ข้อ 3. นอกจากค่าหุน้ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยูใ่ นสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี้ คือ ;-

คำเสนอคำ้ ประกัน
ลาดับ
ที่

ชื่อ

สมาชิก
เลข
ทะเบียนที่

รับราชการหรื อ
ทางานประจาใน
ตาแหน่งและสังกัด

เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เป็ นผูค้ ้ าประกันราย
อื่นตามหนังสื อค้า
ประกันที่และชื่ อผูก้ ู้

ข้าพเจ้าผูกพันคนที่จะ
เข้าค้ าประกันตามคา
ขอกูข้ า้ งต้นนี้ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

1.
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งเงินกูค้ ืน จานวน……..…......…..…งวด ภายในสิ้ นเดือน……………..............………………
ถึงเดือน….........……….…..….............………..……. ต้นเงิน…………….....…..…....…………….……...บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย
ข้อ 5. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้วข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้
5.1 ยินยอมให้ผบู้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 4 เพื่อส่ งต่อสหกรณ์
5.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณี ใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 42 ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่ งคืนโดยสิ้ นเชิงพร้อมทั้ง
ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
5.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับข้อ 32(2) จะแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชาระหนี้ซ่ ึงมีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง
เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางการหรื อหน่วยงานเจ้าสังกัดจะจ่ายเงินให้แก่ขา้ พเจ้า ข้าพเจ้ายินยอม
ให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ย ส่ งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้

…..……………………...…………………..ผู้ขอกู้
………………………………………………พยำน (สมาชิก)
(.........................................................................)
…………………………………………………พยำน (กรรมการ/ผูแ้ ทน/
(.........................................................................)

ผูบ้ งั คับคับชา)
(โปรดพลิก)

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด คาขอกูแ้ ละหนังสื อกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 1/4

รำยกำรต่ อไปนี้ เจ้ ำหน้ ำทีข่ องสหกรณ์กรอกเอง
้ ……….................……………บาท
จานวนเงินกู…

จำกัดวงเงินกู้สำมัญสวัสดิกำรเพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวิต
เงินได้ รำยเดือน

ต้ นเงินกู้สำมัญ
ทัว่ ไป
คงเหลือ

ต้ นเงินกู้สำมัญ
สวัสดิกำร
คงเหลือ

ต้ นเงินกู้เพือ่ เหตุ
ฉุ กเฉิน
คงเหลือ

จำกัดวงเงินกู้

จำกัดวงเงินกู้
คงเหลือ

ข้อ 1. ผูข้ อกู้ เคย/ ไม่เคย ผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่งเงินค่าหุน้ รายเดือน
ข้อ 2. ข้อชี้แจงอื่น ๆ………………………………………………………………………
ผูข้ อกูส้ ามารถกูไ้ ด้ในวงเงิน………….........……....................................……….บาท
ข้อ 3. สมาชิกมีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
(1) หนังสื อกูส้ ามัญทัว่ ไปที่………....….../……......….....…............วันที่……………...ต้นเงินคงเหลือ…….................... บาท
(2) หนังสื อกูส้ ามัญพิเศษที่....................../..........................................วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ……...... .............บาท
(3) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการฯ.................ที่.............../......................วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ……...................บาท
(4) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อการศึกษาที่............/......................วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ……....................บาท
(5) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการพัฒนาคุณภาพชีวติ ที่........./.................วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ……...................บาท
(6) หนังสื อกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อ สสธท./ สส.ชสอ. ที่....../..............วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ……...................บาท
(7) หนังสื อกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉินที่……....….....…../……...…................วันที่.......................ต้นเงินคงเหลือ……....................บาท

เห็นควร อนุมตั ใิ ห้ ก้ ู
………………………………….เจ้าหน้าที่
วันที่………/…………./………..

อนุมตั ิ
………….………………………ผูจ้ ดั การ/ รองผูจ้ ดั การ
วันที่………../…………./………….
1

ข้าพเจ้าผูก้ ู้ มอบอานาจให้…………………….......………………………ตาแหน่ง……………..................………………..
สังกัด……………………………………………………… …................…….........…….. เป็ นผูร้ ับเงินกูต้ ามหนังสื อกูน้ ้ ีแทนข้าพเจ้า
………………………………….……พยาน(สมาชิก)
(..........................................................)
……………………………………… พยาน(สมาชิก)
(……………………………………..)

.……………………………….……… ผูก้ ู้
..……………………………………… ผูร้ ับมอบอานาจ

ข้าพเจ้า ………………………............……….......……………. ได้รับเงินกู้ จานวน …………………..............………… บาท
(………………………..............................................……..………….) ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ……...…../…….……/…....……..
………………….........................................……………ผูร้ ับเงิน
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)
……………………….....………………. เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
…………./……………./……………….
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด คาขอกูแ้ ละหนังสื อกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต หน้า 2/4

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุ ขจังหวัดน่ ำน จำกัด
หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้สำมัญสวัสดิกำรเพือ่ พัฒนำคุณภำพชีวติ
ที่..................... / ...........................

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

[ ] กูโ้ ดยใช้ทุนเรื อนหุน้ เป็ นหลักประกัน

ลายมือชื่อ

[ ] กูโ้ ดยใช้บุคคลค้ าประกัน จานวน 1 คน
ข้าพเจ้า......................................................................................... สถานภาพ
โสด
สมรส
หย่า
หม้าย
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................................................................................
รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง .............................................................................สังกัด....................................................................
เงินได้รายเดือน ........................................................... บาท บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .............................................................................
ที่อยูป่ ัจจุบนั บ้านเลขที่..............................................................................โทรศัพท์..........................................ขอทาหนังสื อค้ าประกันให้ไว้ต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด ซึ่งต่อไปหนังสือค้ าประกันนี้จะใช้คาว่า“สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1.ตามที่.............................................................. ได้กเู้ งินของสหกรณ์ตามหนังสื อสัญญาเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ สัญญาที่ ..........................................วันที่.............................................นั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้ าประกันอย่างไม่มีจากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับ
เงินกูร้ ายนี้ ในส่วนที่เกินกว่าค่าหุน้ ซึ่งผูก้ มู้ ีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผูก้ ใู้ นเรื่ องการส่งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามที่
กล่าวไว้ในหนังสื อสัญญากูโ้ ดยตลอด ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้น ๆ ทุกประการ
ข้อ 3. ในกรณี ที่สหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่ งเงินงวดชาระหนี้ ตามที่กาหนดไว้น้ นั ให้แก่ผกู ้ ู้ ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้นเป็ น
ความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้น ๆ ด้วยทุกครั้ง
ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผูก้ ไู้ ม่ชาระหนี้สินซึ่งข้าพเจ้าค้ าประกันไว้ให้แก่สหกรณ์ตามข้อผูกพัน ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุใดๆ ไม่วา่ ผูก้ ยู้ งั
มีตวั ตนอยูห่ รื อไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งความนั้นให้ขา้ พเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้ ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ทู้ นั ที โดยมิพกั ให้สิทธิ
ของผูค้ ้ าประกัน ตามมาตรา 688, 689, 690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์น้ นั แต่ประการใดเลย
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การที่ขา้ พเจ้าออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์น้ ี ไม่วา่ เพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุด
พ้นจากการค้ าประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้ าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่นซึ่งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเป็ นผูค้ ้ า
ประกันแทนข้าพเจ้า
ข้อ 6. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้า เมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์หกั เงินงวดชาระหนี้ซ่ ึงข้าพเจ้าต้องส่งสหกรณ์จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อส่ งต่อสหกรณ์
ความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะชาระหนี้ที่ค้ าประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที ถ้าข้าพเจ้ามิได้แจ้ง
ให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดาเนิ นคดี เกี่ ยวกับหนี้ สินตามสัญญานี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิลาเนาอยู่ตามที่ ระบุ ไว้ในหนังสื อนี้ ทุ ก
ประการ
หนังสื อค้ าประกันนี้ทา ณ วันที่ซ่ ึงระบุไว้ขา้ งต้น และผูค้ ้ าประกันได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้ว
เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

...........................................................ผูค้ ้ าประกัน
(..........................................................)
...................................................พยาน(สมาชิก)
(.........................................................)

.. .....................................................พยาน (กรรมการ/ผูแ้ ทนหน่วยงาน)
(........................................................)

(โปรดพลิก)
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คำยินยอมของคู่สมรส
(ใช้ เฉพำะกรณีทผี่ ้คู ำ้ ประกันมีคู่สมรส)
เขียนที่...........................................................................................
วันที่ ...........................................................................
ข้าพเจ้า .............................................................................................เป็ นคู่สมรสของ.........................................................................................
ยินยอมให้........................................................................................................... เป็ นผูค้ ้ าประกันเงินกูส้ ามัญสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จากัด ตามหนังสื อค้ าประกันเงินกูข้ า้ งต้นนี้
................................................................. คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(................................................................)
............................................................ พยาน(สมาชิก)
(..................................................................)

.................................................................. พยาน (สมาชิก)
(.....................................................................)

รับรองว่าได้ตรวจเอกสารและหลักฐานของผูค้ ้ าประกันครบถ้วน และหนังสื อค้ าประกันนี้ได้ทาขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
........................................................... เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ผูต้ รวจสอบ

ผู้มอี ำนำจลงนำมแทนสหกรณ์ ออมทรัพย์ สำธำรณสุ ขจังหวัดน่ ำน จำกัด

................................................... ประธาน หรื อ รองประธาน

...... ............................................. เลขานุการ

................................................... ผูจ้ ดั การ
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