รับที…่ …………./……………….….
วันที…่ …../…………./……..…….
เวลา.....................................น.

หนังสือกูท้ …่ี …………./……………….
วันที…่ …../……………………./………..
บัญชีเงินกูท้ …่ี …………………………..

หนังสือคาขอกูเ้ งินสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
คาเตือน

ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการที่
กาหนดไว้ในแบบคาขอกูน้ ้ ี ด้วยลายมือของตนเอง
ถูกต้องและครบถ้วน มิฉะนัน้ สหกรณ์ไม่รบั พิจารณา

รับรอง
..................................................
กรรมการประจาหน่ วย

เขียนที่........................................................................
วันที่...........................................................................

เรียน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ข้าพเจ้า……..……………………………………..……………..…..……..………………..……อายุ…………..……..……ปี เลขทะเบียน...........………..………..….…
อยู่บา้ นเลขที่....................หมูท่ ่.ี ...........ตาบล..................................อาเภอ.....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย.์ ......................
สถานภาพโสด สมรส หม้าย หย่าร้าง ขอเสนอคาขอกูเ้ งินสามัญ เพื่อโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จานวน……………..…………….……..….. บาท (…................................................…………………………..…..….)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้
 ค่าใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ปรับปรุงที่ดนิ เพื่อการเกษตร
 ปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 เพื่อลงทุนในสินทรัพย์
 ซื้อเครื่องเรือน / เครื่องใช้ในบ้าน  การท่องเที่ยว
 ซื้อรถยนต์
 เพื่อการศึกษา ตนเอง บุตร
ซื้อบ้าน/ปลูกสร้างที่อยู่อาศัย/ปลูกสร้างโรงเรือนอื่น
 ซื้อที่ดนิ  เพื่อที่อยู่อาศัย  เพื่อการเกษตร
อื่นๆ (ระบุ)……………….……………………………………..
ข้อ 2. เวลานี้ขา้ พเจ้าเป็ น  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจา  พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงฯ  ข้าราชการบานาญ
ตาแหน่ง ……….………………….…………..………………สังกัด….…...…………………………………..….…….ปฏิบตั งิ านที่..............................................................
โทร.(ที่ทางาน) .......................................โทร.(มือถือ)..................................... เงินเดือน…………..……....บาท เงินเดือนคงเหลือสุทธิ…................…… บาท
เริ่มบรรจุเข้ารับราชการ พ.ศ…………………………… รวมอายุราชการ………………………. ปี
กลับเข้ารับราชการใหม่ พ.ศ………………….…………รวมอายุราชการ………………………. ปี
บัตรประจาตัว………………………………………….………….…..……..…… เลขที่…………………………………..……………….……………………………
ออกให้โดย……………….………………..……………. เมือ่ วันที่ …………………..……………..……………………วันหมดอายุ …………………………….…….……..………
ข้อ 3. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหนุ ้ อยู่ในสหกรณ์ รวม…….……………….….....……... หุน้ เป็ นเงิน……......................................…………….……….บาท
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุน้ รายเดือนอยู่ในอัตราเดือนละ……………………………………..บาท
ข้อ 4. ข้าพเจ้ามีหนี้สนิ อยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู ้ ดังต่อไปนี้
(1)หนังสือกู…้ ………………………………………….……………. ที่………….…./……………….….. วันที่………………………………………………..
เพื่อ……………………….…………………………….. ต้นเงินคงเหลือ……………..………...…………… ดบ. ……………………....…….บาท
(2)หนังสือกู…้ …………………………………………….…………. ที่…..……..…./………….…….….. วันที่……………………..……………………..….
เพื่อ…………………………………….……….……….. ต้นเงินคงเหลือ……………….………….……….…ดบ. ...........................…….บาท
ข้อ 5. นอกจากค่าหุน้ ที่ขา้ พเจ้ามีอยู่ในสหกรณ์ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกันดังต่อไปนี้ คือ
คาเสนอคา้ ประกัน
ลา
ดับที่

1
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ชื่อ – สกุล

สมาชิก รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง เงินได้รายเดือน เป็ นผูค้ า้ ประกันรายอื่น ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจ่ ะเข้าคา้ ประกันตามคาขอกู ้
เลขทะเบียน
และสังกัด
(บาท)
ตามหนังสือคา้ ประกันที่ ข้างต้นนี้จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
ที่
และชื่อผูก้ ู ้

-2ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าได้รบั เงินกู ้ ข้าพเจ้าขอส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนรวมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวดๆละ.....................................................บาท
( โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ …………….……….. ต่อปี ) เป็ นจานวน………………..…..……. งวด ตัง้ แต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 7. ในการรับเงินกู ้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญให้ไว ้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์กาหนด
ข้อ 8. ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รบั อนุญาตของคู่สมรสซึ่งพร้อมที่จะทาคาขออนุญาตให้ไว ้เป็ นหลักฐานในท้ายหนังสือกูน้ ้ ดี ว้ ย
(เฉพาะในกรณีท่ผี ูข้ อกูม้ คี ู่สมรส)
(ลงชื่อ)………………………………………………………………. ผูข้ อกู ้
(………………………………...…………………………….)

บันทึกการรับทราบของผูบ้ งั คับบัญชา
วันที่…………………………………….………..……………..……….
ข้าพเจ้าได้รบั ทราบว่า นาย / นาง / นางสาว ……................................................................................................................................
ตาแหน่ง...................................................................................................ได้ยน่ื คาขอกูเ้ งินสามัญ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
เป็ นจานวนเงิน.................................................บาท (.................................................................................................)
ลายมือชื่อ………………………………………………….ตาแหน่ง………………………..……………..……………………
(……….………………....………………………)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินกูข้ องผูข้ อกู ้

เงินได้รายเดือน
(บาท)

หมายเหตุ

ลา
ดับที่

จากัดวงเงินกู ้
(บาท)

จานวนเงินกู…้ ……………………………..บาท
ต้นเงินกูค้ งเหลือ
สามัญ (บาท)
เพื่อเหตุฉุกเฉิน(บาท)

รวม
(บาท)

(1) เคยผิดนัดการส่งงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่………………………………
(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ………………………………………………………………………………………………….
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูค้ า้ ประกัน
จานวนต้นเงินที่จาต้องคา้ ประกัน………………………………………บาท
เงินได้
จากัดวงเงิน
การคา้ ประกันรายอื่น
ชื่อผูก้ ู ้
ต้นเงินทีค่ า้ ประกัน
ชื่อผูค้ า้ ประกัน
รายเดือน
คา้ ประกัน(บาท)
คงเหลือ
(บาท)

วงเงินกูค้ งเหลือ
(บาท)

วงเงินคา้ คงเหลือ
(บาท)

1
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หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่งงวดชาระหนี้ หรือขาดส่งค่าหุน้ รายเดือนหรือไม่……………………(2) ข้อชี้แจงอื่นๆ………………………………..…………………….
เห็นควร อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ
....................................................เจ้าหน้าที่ ...................................................ผูจ้ ดั การ
……………./……………./…………….
……..……/………………/……………

อนุมตั ใิ ห้กูไ้ ด้...........................................บาท
ไม่อนุมตั ิ
…………………………………………..……………..ผูอ้ นุมตั ิ
(...................................................................)

หนังสือคา้ ประกันที่ …………….…...…….. ชื่อผูค้ า้ ประกัน………………………………….………….
หนังสือคา้ ประกันที่ …………….…...…….. ชื่อผูค้ า้ ประกัน………………………………….………….
หนังสือคา้ ประกันที่ …………….………….. ชื่อผูค้ า้ ประกัน……………………………………………….
หนังสือคา้ ประกันที่ ……………….……….. ชื่อผูค้ า้ ประกัน……………………………………………….
หนังสือคา้ ประกันที่ …………….…….…….. ชื่อผูค้ า้ ประกัน…………………………..………………….
หนังสือคา้ ประกันที่…………………….…......ชื่อผูค้ า้ ประกัน................……………………………….

หนังสือกูส้ ามัญ
ที่ ………..…./…………………..

บัญชีเงินกูท้ …่ี ……………..…….………
เขียนที.่ ...............................................................
วันที.่ ..................................................................
ขา้ พเจ้า……………………………………………..…………..…………เลขประจาตัวประชาชน ...............................................
ตามสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนแนบท้ายหนังสือนี้ เลขทะเบียน..............................รับราชการหรือทางานประจาในตาแหน่ง
……………………………………………………..สังกัด....................................................อยู่บ ้านเลขที.่ ..................หมู่ท.่ี ..............
ตาบล...........................................อาเภอ......................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย.์ ..............
ขอทาหนังสือกูใ้ ห้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด เพือ่ เป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ขอ้ 1.ขา้ พเจ้าได้กูเ้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน ……….…….……….. บาท(………………………………….………………..….)
และขา้ พเจ้าได้รบั เงินจานวนดังกล่าวนัน้ ในวันทีท่ าหนังสือกูน้ ้ โี ดยถูกต้องแล ้ว
ขอ้ 2.ขา้ พเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนรวมดอกเบี้ยร้อยละ....................ต่อปี เท่ากันทุกงวด ๆ ละ
………………………… บาท (.........................................................................) รวม (ตัวอักษร) ………………….…….…… งวด
เว้นแต่งวดสุดท้าย ทัง้ นี้ตงั้ แต่งวดประจาเดือน…………………………….…………… เป็ นต้นไป
ขา้ พเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทัง้ ต้นและดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถึงกาหนดส่งภายในวันสิ้นเดือนทีร่ ะบุไว้
สาหรับงวดนัน้ ๆ
ในกรณีทม่ี เี หตุจาเป็ นทีส่ หกรณ์จะต้องเพิม่ อัตราดอกเบี้ยเงินกูแ้ ล ้ว ข ้าพเจ้ายินยอมให ้สหกรณ์เพิม่ อัตราดอกเบี้ยสูง
กว่าทีก่ าหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามทีเ่ ห็นสมควรเมือ่ ใดก็ได้ ทัง้ นี้สหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให ้ข ้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ขอ้ 3.ขา้ พเจ้าสัญญาว่าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เฉพาะเพือ่ การดังต่อไปนี้ คือ…..…………..………………………….…..…………..…
………………………………………..……………………………………………………….………….…………………………………………………….
ขอ้ 4.ขา้ พเจ้ายินยอมและขอร้องให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข ้าพเจ้าเมือ่ ได้รับมอบหมาย
จากสหกรณ์ โปรดหักจานวนเงินงวดชาระหนี้ซ่งึ ขา้ พเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์นนั้ จากเงินได้รายเดือนของข ้าพเจ้า เพือ่ ส่งต่อ
สหกรณ์ดว้ ย
ขอ้ 5.ขา้ พเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข ้อบังคับของสหกรณ์ฯ เงินกูน้ ้ เี ป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิง พร้อมทัง้ ดอกเบี้ยในทันที โดยมิพกั คานึงถึงกาหนดเวลาทีใ่ ห ้ไว้
ขอ้ 6.ขา้ พเจ้ายอมรับผูกพันตามขอ้ บังคับของสหกรณ์ฯ และถ้าข ้าพเจ้าประสงค์จะขอออกหรือย้ายจากราชการหรืองาน
ประจา ตามขอ้ บังคับของสหกรณ์ฯ ขา้ พเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสือให ้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ซ่งึ ข ้าพเจ้ามีอยู่ต่อ
สหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน
ลงชื่อ.........................................................................ผูก้ ู ้
(.........................................................................)

-2ถ้าขา้ พเจ้าไม่จดั การชาระหนี้สนิ ให้เสร็จสิ้นตามทีก่ ล่าวในวรรคก่ อน ข ้าพเจ้ายินยอมให ้เจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินสะสม
สาหรับขา้ ราชการ บาเหน็จ บานาญ หรือเงินอื่นใดทีท่ างราชการจะพึงจ่ายให ้แก่ข ้าพเจ้าหักเงินดังกล่าวเพือ่ ชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อนได้
หนังสือกูน้ ้ ที าไว้ ณ วันทีซ่ ่งึ ระบุขา้ งต้น และข ้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
……………………..…………….…………………. ผูก้ ู ้
(………………………………………………………)
………………………………….……………….….. พยาน
(…….……………..………………………………….)
ตาแหน่ง………………………….……………………………….
……………………………………………………… ผูเ้ ขียน
(……………………..………………………………..)
ขา้ พเจ้าผูก้ ูไ้ ม่สามารถมารับเงินกูต้ ามหนังสือกูน้ ้ ดี ้วยตนเองได้ จึงขอมอบอานาจให ้ (ระบุช่อื )………………………….…..
………………….………..……………………. ตาแหน่ง ………………………………….…….………… สังกัด………………………………………
เป็ นผูร้ บั เงินกูต้ ามหนังสือกูน้ ้ ีจากสหกรณ์แทนขา้ พเจ้า และข ้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็ นลูกหนี้ต่อสหกรณ์ตงั้ แต่วนั ทีส่ หกรณ์
ได้จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ผูร้ บั มอบอานาจเป็ นต้นไป
……………………………………………….. ผูม้ อบอานาจ
……………………………………………….. ผูร้ บั มอบอานาจ
……………………………….……………….. พยาน
(………………………………..………………)
ตาแหน่ง …………………………….…………………..
ขา้ พเจ้า………………………………………………………..……….……..ได้รับเงินกู ้ จานวน………………..………………. บาท
(……………………………..…………………..…………) ตามหนังสือกูน้ ้ ไี ปเป็ นการถูกต้องแล ้ว ณ วันที…่ …...…………………..........
……………………………..………..……………. ผูร้ บั เงิน
(……………………….……..…………………...)
ผูก้ ูป้ ระสงค์ให้สหกรณ์จ่ายเงินกู ้ ดังนี้
 โอนเขา้ บัญชีธนาคารกรุงไทย
สาขา…………..………………..
เลขบัญชี
…………………………….……..……….. เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
……...……/……..…..../……………….

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
หนังสือค้าประกันเงินกูส้ ามัญ
เลขที่............/.............
เขียนที.่ ...........................................................
วันที.่ ..............................................................
ขา้ พเจ้า..........................................................................เลขทะเบียน...............................อายุ.........................ปี
เลขประจาตัวประชาชน.............. ................................................................เป็ น
ข ้าราชการ
ลูกจ้างประจา
ตาแหน่ง.........................................................................สังกัด............ .............................................................................
ได้รบั เงินเดือน.....................................บาท ทีอ่ ยู่ปจั จุบนั เลขที.่ .......................หมู่ท.่ี ......................ซอย............................
ถนน...............................ตาบล/แขวง................................อาเภอ/เขต..................................จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย.์ ..............................โทรศัพท์..................................................ขอสัญญาไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
ระยอง จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสือคา้ ประกันเงินกูฉ้ บับนี้เรียกว่า “สหกรณ์” โดยมีข ้อตกลงดังนี้
ขอ้ 1.ตามที่ นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................(ต่อ ไปเรียกว่า “ผูก้ ู”้ )
กูเ้ งินจากสหกรณ์และได้รบั เงินกูจ้ านวน....................................บาท (............................................... ................................)
ไปเรียบร้อยแลว้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ........................ต่อปี กาหนดชาระคืน เป็ นงวดๆ ละ ..........................................บาท
(..................................................................) เท่าๆ กันทุกงวด ยกเว้นงวดสุดท ้าย ภายในวันสิ้นเดือนทุกเดื อน รวมทัง้ หมด
.....................งวด โดยมีหนังสือกูเ้ งินสามัญ เลขที่ ............/.....................ลงวันที.่ ..............................................................
เป็ นหลักฐานการกู ้ ซึ่งขา้ พเจ้าได้ทราบรายละเอียดการกูเ้ งินระหว่างสหกรณ์กบั ผูก้ ูท้ งั้ หมดแล ้ว และข ้าพเจ้าตกลงเป็ นผู ้
คา้ ประกันหนี้ดงั กล่าว
ขอ้ 2.ถ้าผูก้ ูผ้ ดิ นัดชาระหนี้ต่อสหกรณ์ ข ้าพเจ้ายอมรับผิดชาระหนี้แทนสาหรับหนี้เงินกูต้ าม ข ้อ 1. จานวนทีค่ า้ งชาระ
รวมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้
ขอ้ 3.เมือ่ ผูก้ ูผ้ ดิ นัดชาระหนี้ ให้สหกรณ์มหี นังสือบอกกล่าวแก่ข ้าพเจ้า ภายในหกสิบวัน ณ บ ้านเลขที่.....................
หมู่ท.่ี ..................ซอย.............................ถนน............... ...............................ตาบล/แขวง....................................................
อาเภอ/เขต.........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย.์ .........................หรือตามทีข่ ้าพเจ้าได้แจ้ง
เปลีย่ นแปลงให้สหกรณ์ทราบภายหลัง
ขอ้ 4.ถ้ามีการเปลีย่ นแปลงสถานทีบ่ อกล่าวโดยทีข่ ้าพเจ้าไม่แจ้งให ้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ได้มีหนังสือบอกกล่าว
ณ สถานทีต่ ามขอ้ 3. ขา้ พเจ้ามิอาจปฏิเสธหรือโต้แย้งใดๆ ว่าหนังสือบอกกล่าวยังไปไม่ถงึ หรือสหกรณ์ยงั ไม่มหี นังสือ
บอกกล่าวขา้ พเจ้า
ลงชื่อ......................................................................ผูค้ า้ ประกัน
(........................................................................)
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ขอ้ 5 เมือ่ สหกรณ์ได้แจ้งให้ขา้ พเจ้าทราบว่า ข ้าพเจ้าต้องชาระหนี้ให ้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู ้ ข ้าพเจ้ายินยอมให ้
ผูบ้ งั คับบัญชาหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินเดือน เงินบานาญ เงินบาเหน็จ หรือเงินได้อื่นๆ หักได้ดังกล่าวของข ้าพเจ้าเพือ่ ส่งต่อ
สหกรณ์ รวมทัง้ ยินยอมให้สหกรณ์ใช้สทิ ธิยดึ หน่วงทรัพย์ใดๆ ทีข่ ้าพเจ้าพึงได้รับจากสหกรณ์ ได้แก่เงินค่าหุ ้นเมือ่ ข ้าพเจ้า
พ้นสมาชิกภาพจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ เงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน เงินฝากและเงินอื่นๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของ
สหกรณ์ไว้ เพือ่ รอการชาระหนี้หรือเพือ่ ใช้ชาระหนี้แทนผูก้ ู ้
ขอ้ 6 แม้ขา้ พเจ้าพ้นสภาพจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์แล ้วก็ไม่พ ้นจากภาระการคา้ ประกันนี้แต่อย่างใด และหรือ
ในกรณีทข่ี า้ พเจ้าไม่สามารถให้หน่วยงานหักเงินชาระหนี้แทนผูก้ ูต้ ามข ้อ 5 ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหัก เงินได้ไม่ครบจานวนทีต่ อ้ ง
ชาระหนี้ ขา้ พเจ้าตกลงว่าจะนาเงินมาชาระให้สหกรณ์ภายในเวลาและสถานที่ ทีส่ หกรณ์กาหนด
การทาหนังสือคา้ ประกันฉบับนี้ขา้ พเจ้าพิจารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมัครใจเป็ นผูค้ า้ ประกัน ทราบและเข ้าใจ
ดีแลว้ ว่าต้องรับผิดต่อสหกรณ์ในฐานะเป็ นผูค้ า้ ประกัน ถ้าผูก้ ูผ้ ดิ นัดชาระหนี้ ดังนัน้ เพือ่ เป็ นหลักฐานจึงลงลายมือชื่อพร้อมกับ
พยานไว้เป็ นหลักฐาน
หนังสือคา้ ประกันฉบับนี้ทาขึ้นเป็ นสองฉบับ มีข ้อความตรงกัน เก็บรักษาไว้ฝ่ ายละฉบับ

สถานภาพผูค้ า้ ประกัน
 โสด
 สมรส
 หม้าย
 หย่าร้าง

ลงชื่อ......................................................................ผู ้คา้ ประกัน
(.......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(......................................................................)
ลงชื่อ......................................................................พยาน
(......................................................................)

คายินยอมของคู่สมรส (กรณี มีคู่สมรส)
เขียนที.่ ...........................................................
วันที.่ ..............................................................
ขา้ พเจ้า นาย/นาง............................................................................................ ...........................เป็ นคู่สมรสของ
นาย/นาง .........................................................................ได้ยินยอมให ้คู่สมรสของข ้าพเจ้าทาหนังสือคา้ ประกัน เงินกูฉ้ บับนี้
ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ตามหนังสือคา้ ประกันข ้างต้นนี้ได้ และข ้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อเป็ น
สาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ.......................................................................คู่สมรสของผูค้ า้ ประกัน
(.......................................................................)
ลงชื่อ.......................................................................พยาน
(.......................................................................)

หนังสื อยินยอมให้ หักเงินฝากเพื่อชาระหนี้
เขียนที่…………….…………..……………
วันที่ …..…..... เดือน ……………..…….. พ.ศ. ……….....
ข้าพเจ้า ………………….………………....………….……..…เลขทะเบียน......….…..……………..
สังกัด......................................................…. ตาแหน่ง ........................................................ เลขประจาตัวประชาชน
.................................................ได้ทาหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
ตามสัญญากูเ้ งินสามัญเลขที่.........................ลงวันที่........................................จานวนเงิน.............................. บาท
(...................................................................)นั้น ข้าพเจ้าขอแสดงหลักประกันเงินกูด้ งั กล่าว ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 เงินกูต้ ามหนังสือกูด้ งั กล่าวข้างต้นรวมกับหนี้เงินกูค้ งเหลือรายก่อน (ถ้ามี) รวมกันเกินกว่า
ค่าหุน้ และหรื อเงินฝากบัญชีเลขที่.............. ชื่อบัญชี.....................................................................ที่มีอยูใ่ นสหกรณ์
ข้าพเจ้ารับว่าจะหาหลักประกันอย่างอื่นที่คณะกรรมการดาเนินการหรื อคณะกรรมการเงินกูเ้ ห็นควรมาค้ าประกัน
เพิม่ ตามระเบียบของสหกรณ์
ข้อ 2 ข้าพเจ้ามีสิทธิถอนคืนเงินฝากบัญชีเลขที่.............. ชื่อบัญชี......................................................
ที่ขา้ พเจ้าฝากไว้ในสหกรณ์ได้เพียงส่วนเกินจานวนเงินฝากที่ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยคงเหลือในขณะ
ที่ขอถอนเท่านั้น
ข้อ 3 หากข้าพเจ้าไม่สามารถชาระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ไม่วา่ เพราะเหตุใด ๆ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์
ถอนเงินฝากของข้าพเจ้าชาระหนี้ตน้ เงินพร้อมดอกเบี้ยที่คา้ งอยูจ่ นครบ
ข้อ 4 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ข้าพเจ้าจะไม่บอกเลิกหรื อเพิกถอนการให้ความยินยอมนี้ไม่วา่ กรณี ใด ๆ
ทั้งสิ้นทั้งนี้จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้ท้งั เงินต้นและดอกเบี้ยจากข้าพเจ้าจนครบถ้วนแล้ว
ข้อ 5 หนังสือยินยอมฉบับนี้ถือเป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือกูส้ าหรับเงินกูส้ ามัญที่...........................
ลงวันที่..................................................... ด้วย
ทั้งนี้ ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นจนเข้าใจแล้วจึงลงลายมือชื่อในหนังสือฉบับนี้ดว้ ยความสมัคร
ใจต่อหน้าพยาน
(ลงชื่อ)………………………………… ผูก้ /ู้ ผูใ้ ห้คายินยอม
(……………………………………..)
(ลงชื่อ)……………………………….. คู่สมรสของผูก้ ู้
(……………………………………....)
(ลงชื่อ)…………………….………….. พยาน
(………………………………………)
(ลงชื่อ)…………………………..…….. พยาน
(………………………………………)

หนังสือให้ความยินยอมของสามี/ภรรยา ของผูก้ ูเ้ งิน
เขียนที…่ ……………………….......…………………………………
วันที่ .............................................................................
1.ขา้ พเจ้า ……………………………………..…………เลขประจาตัวประชาชน................................................................
ซึ่งเป็ นสามี / ภรรยา ของนาย /นาง…………...........................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
เลขทะเบียน....…………….…. อยู่บา้ นเลขที่ …….…….…....… หมู่ท…่ี ....…… ตรอก/ซอย……………………………….………………
ถนน ………….…….…… ตาบล/แขวง………………………………..……….……. อาเภอ/เขต…….……………….……………..……..……
จังหวัด……………………...……… รหัสไปรษณีย ์ …….……….………. โทรศัพท์ ………..…………………………………..……………….
2.ยินยอมให้ นาย / นาง ……………………………………. สามี / ภรรยา ของข ้าพเจ้า ทานิตกิ รรมใด ๆ อันมีผลผูกพัน
สินสมรสของขา้ พเจ้ากับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ทัง้ ทีไ่ ด้กระทาไปแล ้วและหรือทีจ่ ะกระทาขึ้นต่อไปในภาย
หน้าตลอดไปจนกว่า นาย / นาง ………………………………………. สามี / ภรรยาของข ้าพเจ้า ได้พ้นจากการเป็ นสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด
3.ในกรณี นาย / นาง ………………………………………… สามี / ภรรยาของข ้าพเจ้าเสียชีวติ และปรากฏว่ายังมีหนี้สนิ
ค้างชาระอยู่กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด ข ้าพเจ้ายินยอมชดใช้หนี้สนิ ทีค่ า้ งชาระทัง้ สิ้นให ้แก่สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด และยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์และหรือเจ้าหน้าทีผ่ ูจ้ ่ายเงินได้ของสามี / ภรรยาข ้าพเจ้าใน
หน่วยงานนัน้ ดาเนินการหักเงินรายได้ เงินสะสม เงินบาเหน็จ เงินบาเหน็จตกทอด เงินกองทุน กบข.เงินกองทุนสารองเลี้ยง
ชีพ หรือเงินอื่นใดทีท่ างราชการหรือนายจ้างพึงจ่ายให ้แก่สามี / ภรรยา ของข ้าพเจ้า เพือ่ ส่งชาระหนี้ให ้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขระยอง จากัด ได้ก่อนจนครบถ้วนโดยข ้าพเจ้าจะไม่คดั ค้านใด ๆ ทัง้ สิ้น
เพือ่ เป็ นหลักฐานแห่งความยินยอม ขา้ พเจ้าได้อ่านและเข ้าใจข ้อความในหนังสือนี้โดยตลอดแล ้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ
ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ทีร่ ะบุขา้ งต้น และเก็บไว้ทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จากัด

ลงชื่อ …………………..……………………………. สามี / ภรรยา ผูใ้ ห ้คายินยอม
(………………………………………….………)
ลงชื่อ ……………………………..…………………. พยานและผูร้ บั รอง
(……………………………………….…….……)
ลงชื่อ ……………………..…………………………. พยานและผูร้ บั รอง
(…………......…………..………………………)
หมายเหตุ 1) แนบสาเนาบัตรประจาตัว……………………………… ของผูใ้ ห ้ความยินยอมพร้อมลงชื่อรับรองสาเนา
ในหลักฐานดังกล่าวด้วยตนเองมาด้วยหนึ่งฉบับ

