
สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จาํกัด
บันทกึการจ่ายเงนิกู้

วนัที..................................................
เรือง ขออนมุติัจ่ายเงินกู้
เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสริุนทร์  จํากดั

คําขอที.................................

ตามที สงักดัเลขทีสมาชิก

ได้ทําสญัญากู้ ยืมเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสริุนทร์  จํากดั  จํานวนเงิน บาท มีข้อมลูประกอบการพิจารณา ดงันี

1. เงินได้รายเดือน

มีหนีสถาบนัการเงินอืนหกัจากเงินได้รายเดือน

เงินได้รายเดือนคงเหลอืสทุธิ

บาท

บาท

บาท

2. ภาระผกูพนักบัสหกรณ์

รายการ ต้นเงิน ดอกเบีย จํานวนเงิน

หุ้นรายเดือน

รวมจํานวนเงินสทุธิ

ร้อยละเมือเทียบกบัเงินได้รายเดือน

3. ศาลสงัอายดัเงินปันผลและเฉลยีคืนอยู่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช้

รับเงินกู้งวดเดียว / รับเงินกู้ เป็นงวด ๆ รับงวดที ......... จํานวน บาท  โดยมีรายการทีต้องหกัชําระหนีและ

หกัรายการอืน ๆ ดงัต่อไปนี

1. หนี  สญัญาที     จํานวน บาท  ดอกเบีย บาท

2. หนี  สญัญาที     จํานวน บาท  ดอกเบีย บาท

3. หนี  สญัญาที     จํานวน บาท  ดอกเบีย บาท

4. จํานวนหุ้นทีต้องซือเพิม บาทบาท  รวมมีหุ้น

5. เงินฝากลุ้นโชค บาท  รวมมีเงินฝากลุ้นโชค บาท

6. กองทนุเงินกู้สามญั บาท  รวมมีเงินกองทนุเงินกู้สามญั บาท

7. เงินฝากหกั  1 %  ของเงินคงเหลอืรับสทุธิ บาท

 สรุป  ยอดเงินสทุธิทีต้องจ่าย  หลงัจากหกัรายการที 1 - 7  แล้ว เงินสด บาท

เข้าบญัชี (ผู้กู้ ) ธนาคาร เลขที จํานวน บาท

เช็ค บาท  หมายเหต ุ ต้องเพิมเงินชําระอีก  จํานวน บาท

ลงชือ........................................ ผู้ตรวจสอบลงชือ........................................ ผู้จดัการลงชือ........................................ ผู้อนมุติั

เห็นควรอนมุติั อนมุติั

(นางระเบียบ  ชวูา) (นายชชัพล  นบัถือดี)

ข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ไปถกูต้องครบถ้วนแล้ว

ลงชือ........................................ ผู้ รับเงิน

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

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

(.................................................
ลงชือ........................................ ผู้ จ่ายเงิน

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

(.................................................

(.................................................



 

 

 

 

 

เขียนที สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั 

                       วนัที ................................................................... 

เรียน    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 
 

 ขา้พเจา้ ..............................….......................................................…….…สมาชิกเลขทะเบียนที………………… 

เงินเดือน / คา่จา้ง  เดือนละ ............................…..บาท ขอเสนอคาํขอกูเ้งินสามญัเพือคุณภาพชีวิต      เพือโปรดพิจารณา

ดงัต่อไปนี 

 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งิน จาํนวน ...................................................... บาท (..................………................................) 

 ขอ้ ๒. ขณะนีขา้พเจา้รับราชการหรือทาํงานในตาํแหน่ง …………………………………………………………  

บตัรประจาํตวัประชาชน / ขา้ราชการ / เจา้หนา้ทีของรัฐ  เลขที............................................ สังกดั……………………….

ทีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขที .........................  ถนน ............................................….... ตาํบล ..………..................................... 

อาํเภอ ..................................….............. จงัหวดั ..........................…................. โทรศพัท ์....................................……...... 

 ขอ้ ๓. นอกจากคา่หุน้ซึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนีคอื  
 

คาํเสนอคําประกนั 

เลขทะเบียนสมาชิก ชือ - สกุล ตําแหน่ง 

   

   

   
 

 ขอ้ ๔. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน เท่ากนั งวดละ ...……….................... บาท 

(พร้อมดว้ยดอกเบียตามอตัราทสีหกรณก์าํหนดไว)้  เป็นจาํนวน  24  งวด  ตามระเบียบของสหกรณ ์

 ขอ้ ๕. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้าํตามหนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญัเพือคุณภาพชีวิตให้ไวต่้อสหกรณ์ตาม

แบบทีสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ ๖. ในการขอกูค้รังนี คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) ไดต้กลงทีจะทาํหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ย

หนงัสือกู ้

                                                                                                         ลงชือ ................................................................ ผูข้อกู ้

 

 

หนังสือเงินกูส้ามญั เลขที ………… / ………….. 

วนัที ..…………………………………. ……….. 

คาํขอกู้เงนิกู้สามญัเพอืคุณภาพชีวติ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(รายการต่อไปนี เจา้หนา้ทีผูต้รวจสอบกรอกเอง) 

รายการเกยีวกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จํานวนเงินกู้ ......................................................... บาท 

เงินได้

รายเดือน 

(บาท) 

เงนิค่า 

หุ้น 

(บาท) 

จํากดั

วงเงินกู้ 

(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้ 

คงเหลอื 

(บาท) 

สามัญ เงนิกู้ฉุกเฉิน พิเศษ รวม 

(บาท) น/ส กู้ที (บาท) น/ส กู้ที (บาท) น/ส กู้ที (บาท) 

           

           

           

หมายเหตุ (๑) เคยผิดนดัการส่งเงนิงวดชาํระหนี หรือขาดส่งเงินคา่หุน้รายเดือนหรือไม่        เคย                ไม่เคย 

                 (๒) ขอ้ชีแจงอืน ๆ  ......................................................................................................………. 

 

    ………………………………….. เจา้หนา้ที   …………………………….…. ผูจ้ดัการ 

    (…………………………………)    (………………………………) 

    ………… / ………… / ………..    ………. / …………. / ….…… 

 

………………………………… ผูอ้นุมติั 

(………………………………..) 

……….. / ………… / ……….. 

บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นของผู้บงัคับบัญชา 
 

วนัที ............................................. 
 

ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาตามความรู้เห็น และตามทีไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงันี 

(๑) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซึ้งชีแจงไวใ้นคาํขอกูนี้ เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

   จริง    ไม่จริง 

(๒) ในเวลานีผูข้อกูมี้พฤติการณซึ์งอาจถูกออกจากงานประจาํหรือไม่?  

   มี    ไม่มี 

(๓) ผูข้อกูมี้หนีสินภายนอกสหกรณ์เป็นจาํนวนมากหรือไม่? 

   มี    ไม่มี 

  ลายมือชือ ....................................................... ตาํแหน่ง ......................................... 

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



 

 

หนังสือกู้เงนิสําหรับเงินกู้สามัญเพอืคุณภาพชีวติ 
 

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 
 

วนัที……เดือน…….………………..พ.ศ………. 
 

 ขา้พเจา้............................……....…………............…….. อาย.ุ.................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที....................... 

เลขประจาํตวัประชาชน.....................................ตาํแหน่ง........................................สังกดั.................................................... 

สถานภาพ....................... ทีอยู่...............................................................................................................................................

โทรศพัท.์............................ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผูกู้”้  ไดท้าํหนงัสือกูเ้งินไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั  

ซึงต่อไปนีเรียกว่า  “ผูใ้ห้กู”้ เพือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1.  ผูกู้ ้ ขอกูเ้งินจากผูใ้หกู้ ้เป็นวงเงินจาํนวน……………………….บาท (………………………………….) 

โดยผูกู้มี้เงินค่าหุน้เป็นหลกัประกนัและมีผูค้าํประกนัเงินกูนี้จาํนวน...........คน ดงันี 

เลขทะเบียน

สมาชิก 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง เงินเดือน / ค่าจ้าง ลายมือชือผู้คําประกัน 

     

     

     

 ขอ้ 2.  ผูกู้ข้อใหผู้ใ้หกู้ห้กัเงินกูส้ามญัเพือคุณภาพชีวิตทีผูกู้ค้า้งชาํระจากเงินกูต้ามขอ้ 1 ออกก่อน แลว้นาํเงินตาม

วงเงินกูที้เหลือไปเขา้บญัชีของผูใ้ห้กู ้ ณ  ธนาคาร.................................................... เพือรอไวเ้ตรียมจ่ายเมือผูกู้ต้อ้งการ 

 ขอ้ 3.  เมือผูกู้ต้อ้งการใชเ้งินกู ้ จาํนวนเท่าใดก็ไดแ้ต่ไม่เกินวงเงินกูต้ามขอ้ 1 ก็จะทาํรายการกูที้ตู ้ATM  ธนาคาร

.................................................... หรือวิธีการอืนใดทีธนาคาร....................................................  เปิดให้บริการเพือโอน

เงินจากบญัชีของผูใ้ห้กูไ้ปเข้าบญัชีออมทรัพยข์องผูกู้ ้ เลขทีบญัชี ………..…………..……………. และถอนเงินจาก

บญัชีออมทรัพยใ์ชต้่อไป  การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีในวนัใดย่อมเป็นหลกัฐานว่าผูกู้ไ้ดรั้บเงินจากผูใ้หกู้แ้ลว้ในวนันัน 

 ขอ้ 4.  ผูกู้ต้กลงว่า จะชาํระหนีเป็นงวดรายเดือนภายในวนัทาํการของทุกสินเดือน จนกว่าจะชาํระหนีเสร็จสิน 

โดยผูใ้หกู้ค้ิดดอกเบียตามความเป็นจริงในแต่ละครังทีผูกู้ไ้ดเ้บิกเงินจากผูใ้ห้กูผ้า่นธนาคาร........................................ ดงันี 

4.1 ถา้ผูกู้มี้หนี เป็นตน้เงินตงัแต่ ...................... บาทขึนไป  ตอ้งชาํระเงินตน้เดือนละ .................... บาท  

พร้อมดอกเบีย   

4.2 ถา้ผูกู้มี้หนี  เป็นตน้เงินตาํกว่า .............................. บาท  ตอ้งชาํระเงินตน้ทงัหมดพร้อมดอกเบีย 

 ขอ้ 5.  ผูกู้ย้นิยอมเสียดอกเบีย  ตามอตัราดอกเบียทีผูใ้ห้กู้กาํหนด  โดยจะจ่ายดอกเบียจากเงินตน้คา้งชาํระเป็น

รายวนั 

หนังสือเงินกูส้ามญั เลขที ………… / ………….. 

วนัที ..…………………………………. ……….. 



 ขอ้ 6.  ถ้าผูกู้้ชาํระหนีไดต้ามสัญญา และไม่ทาํผิดระเบียบ/มติของผูใ้ห้กู้ ทุกสิ นวนัทาํการสินเดือน ผูใ้ห้กูจ้ะ

เตรียมเงินตน้เท่ากบัส่วนทีผูกู้ไ้ดช้าํระคืนแก่ผูใ้หกู้แ้ลว้  เพือไวบ้ริการแก่ผูกู้ใ้หเ้ตม็ตามวงเงินในขอ้ 1. 

 ขอ้ 7.  ผูกู้ย้ินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้้ หักเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ต้าม

จาํนวนเงินงวดชาํระหนีของผูกู้ต้ามขอ้ 4 พร้อมดอกเบีย  เพือส่งต่อผูใ้หกู้ก่้อนเจา้หนีรายอืน ๆ ในกรณีทีผูกู้ถึ้งแก่กรรม

หรือตอ้งออกจากราชการดว้ยเหตุใดก็ตาม  ผูกู้ย้ินยอมใหเ้จา้หนา้ทีทีหกัเงินเบียหวดั  บาํเหน็จ  บาํนาญ  หรือเงินอืนใดที

พึงมีในกาลต่อไปส่งใชไ้ดอี้กดว้ย 

 ขอ้ 8.  ผูกู้ย้นิยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ตามขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  เงินกูนี้

เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิง  พร้อมทงัดอกเบียในทนัที  โดยมิพกัคาํนึงกาํหนดเวลาทีตกลงไว ้

 ขอ้ 9.  ผูกู้ย้อมรับผูกพนัตามขอ้ 45 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ว่าถา้ผูกู้ป้ระสงคจ์ะ

ขอโอน  ยา้ย  หรือออกจากราชการหรืองานประจาํ  ตามขอ้ 30 (3) ของขอ้บงัคบัดงักล่าว  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ใ้ห้

กูท้ราบ  และจดัการชาํระหนีสินซึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้ห้กูใ้หเ้สร็จสินเสียก่อน  แลว้จึงจะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน

ประจาํนนั 

 ขอ้ 10.  หากผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนีงวดหนึงงวดใด ใหถื้อว่าผิดนดัชาํระทงัหมด  สัญญากูเ้ป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดย

พลัน ผูกู้ ้ยินยอมให้ผูใ้ห้กู ้ฟ้องร้องบงัคบัคดีได้ทนัที และผูกู้ ้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทีผูใ้ห้กู้ตอ้งใช้จ่ายไปในการ

ดาํเนินคดีแก่ผูใ้หกู้โ้ดยยินยอมใหผู้ใ้หกู้ฟ้้องร้องบงัคบัคดีไดท้นัที และผูกู้ย้นิยอมชดใชค้่าเสียหายทีผูใ้ห้กูต้อ้งจ่ายไปใน

การดาํเนินคดีแก่ผูใ้หกู้โ้ดยครบถว้น 

 ขอ้ 11.  ผูกู้ท้ราบและเขา้ใจดี  ขอยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบั และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูฯ้ ของผูใ้ห้กูที้ได้

กาํหนดขึนถือปฏิบติัทุกประการ รวมทงัหากมีการแกไ้ขเพิมเติมในภายหนา้ดว้ย ซึงผูใ้หกู้ไ้ม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูกู้ท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินนีแลว้  จึงได้ลงลายมือชือไวเ้ป็นสําคญัต่อหน้าพยาน ณ วนัทีทาํ

หนงัสือนี  

         

……………………………………ผูกู้ ้

                   (…………………………………) 

          ……………………………………พยาน 

                   (…………………………………) 

         ……………………………………พยาน 

                   (…………………………………) 

    

 รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจาํตวั และลายมือชือผูค้าํประกนั และเห็นว่าหนังสือคาํประกนันีไดท้าํขึนโดยถูกตอ้งแลว้ 

     …………………………………เจา้หนา้ทีสหกรณ์ 

    (………………………………..) 

     .………. / ………… / ………. 

ขา้พเจา้  ...........................................................................  ไดย้นิยอมให ้ 

.................................................................. ซึงเป็นคู่สมรสของขา้พเจ้ากู ้

เงินสามัญเพือคุณภาพชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ตามหนังสือสัญญากูเ้งินนี  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

       ลงชือ....................................................... คู่สมรสผูใ้ห้คาํยนิยอม 

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



 

 

หนังสือกู้เงนิสําหรับเงินกู้สามัญเพอืคุณภาพชีวติ 
 

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 
 

วนัที……เดือน…….………………..พ.ศ………. 
 

 ขา้พเจา้............................……....…………............…….. อาย.ุ.................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที....................... 

เลขประจาํตวัประชาชน.....................................ตาํแหน่ง........................................สังกดั.................................................... 

สถานภาพ....................... ทีอยู่...............................................................................................................................................

โทรศพัท.์............................ซึงต่อไปนีเรียกว่า “ผูกู้”้  ไดท้าํหนงัสือกูเ้งินไวใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั  

ซึงต่อไปนีเรียกว่า  “ผูใ้ห้กู”้ เพือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี 

 ขอ้ 1.  ผูกู้ ้ ขอกูเ้งินจากผูใ้หกู้ ้เป็นวงเงินจาํนวน……………………….บาท (………………………………….) 

โดยผูกู้มี้เงินค่าหุน้เป็นหลกัประกนัและมีผูค้าํประกนัเงินกูนี้จาํนวน...........คน ดงันี 

เลขทะเบียน

สมาชิก 
ชือ - สกุล ตําแหน่ง เงินเดือน / ค่าจ้าง ลายมือชือผู้คําประกัน 

     

     

     

 ขอ้ 2.  ผูกู้ข้อใหผู้ใ้หกู้ห้กัเงินกูส้ามญัเพือคุณภาพชีวิตทีผูกู้ค้า้งชาํระจากเงินกูต้ามขอ้ 1 ออกก่อน แลว้นาํเงินตาม

วงเงินกูที้เหลือไปเขา้บญัชีของผูใ้ห้กู ้ ณ  ธนาคาร.................................................... เพือรอไวเ้ตรียมจ่ายเมือผูกู้ต้อ้งการ 

 ขอ้ 3.  เมือผูกู้ต้อ้งการใชเ้งินกู ้ จาํนวนเท่าใดก็ไดแ้ต่ไม่เกินวงเงินกูต้ามขอ้ 1 ก็จะทาํรายการกูที้ตู ้ATM  ธนาคาร

.................................................... หรือวิธีการอืนใดทีธนาคาร....................................................  เปิดให้บริการเพือโอน

เงินจากบญัชีของผูใ้ห้กูไ้ปเข้าบญัชีออมทรัพยข์องผูกู้ ้ เลขทีบญัชี ………..…………..……………. และถอนเงินจาก

บญัชีออมทรัพยใ์ชต้่อไป  การโอนเงินกูเ้ขา้บญัชีในวนัใดย่อมเป็นหลกัฐานว่าผูกู้ไ้ดรั้บเงินจากผูใ้หกู้แ้ลว้ในวนันัน 

 ขอ้ 4.  ผูกู้ต้กลงว่า จะชาํระหนีเป็นงวดรายเดือนภายในวนัทาํการของทุกสินเดือน จนกว่าจะชาํระหนีเสร็จสิน 

โดยผูใ้หกู้ค้ิดดอกเบียตามความเป็นจริงในแต่ละครังทีผูกู้ไ้ดเ้บิกเงินจากผูใ้ห้กูผ้า่นธนาคาร........................................ ดงันี 

4.1 ถา้ผูกู้มี้หนี เป็นตน้เงินตงัแต่ ...................... บาทขึนไป  ตอ้งชาํระเงินตน้เดือนละ .................... บาท  

พร้อมดอกเบีย   

4.2 ถา้ผูกู้มี้หนี  เป็นตน้เงินตาํกว่า .............................. บาท  ตอ้งชาํระเงินตน้ทงัหมดพร้อมดอกเบีย 

 ขอ้ 5.  ผูกู้ย้นิยอมเสียดอกเบีย  ตามอตัราดอกเบียทีผูใ้ห้กู้กาํหนด  โดยจะจ่ายดอกเบียจากเงินตน้คา้งชาํระเป็น

รายวนั 

หนังสือเงินกูส้ามญั เลขที ………… / ………….. 

วนัที ..…………………………………. ……….. 



 ขอ้ 6.  ถ้าผูกู้้ชาํระหนีไดต้ามสัญญา และไม่ทาํผิดระเบียบ/มติของผูใ้ห้กู้ ทุกสิ นวนัทาํการสินเดือน ผูใ้ห้กูจ้ะ

เตรียมเงินตน้เท่ากบัส่วนทีผูกู้ไ้ดช้าํระคืนแก่ผูใ้หกู้แ้ลว้  เพือไวบ้ริการแก่ผูกู้ใ้หเ้ตม็ตามวงเงินในขอ้ 1. 

 ขอ้ 7.  ผูกู้ย้ินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของผูกู้้ หักเงินไดร้ายเดือนของผูกู้ต้าม

จาํนวนเงินงวดชาํระหนีของผูกู้ต้ามขอ้ 4 พร้อมดอกเบีย  เพือส่งต่อผูใ้หกู้ก่้อนเจา้หนีรายอืน ๆ ในกรณีทีผูกู้ถึ้งแก่กรรม

หรือตอ้งออกจากราชการดว้ยเหตุใดก็ตาม  ผูกู้ย้ินยอมใหเ้จา้หนา้ทีทีหกัเงินเบียหวดั  บาํเหน็จ  บาํนาญ  หรือเงินอืนใดที

พึงมีในกาลต่อไปส่งใชไ้ดอี้กดว้ย 

 ขอ้ 8.  ผูกู้ย้นิยอมถือว่าในกรณีใด ๆ ตามขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  เงินกูนี้

เป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยสินเชิง  พร้อมทงัดอกเบียในทนัที  โดยมิพกัคาํนึงกาํหนดเวลาทีตกลงไว ้

 ขอ้ 9.  ผูกู้ย้อมรับผูกพนัตามขอ้ 45 ของขอ้บงัคบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ว่าถา้ผูกู้ป้ระสงคจ์ะ

ขอโอน  ยา้ย  หรือออกจากราชการหรืองานประจาํ  ตามขอ้ 30 (3) ของขอ้บงัคบัดงักล่าว  จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหผู้ใ้ห้

กูท้ราบ  และจดัการชาํระหนีสินซึงผูกู้มี้อยูต่่อผูใ้ห้กูใ้หเ้สร็จสินเสียก่อน  แลว้จึงจะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน

ประจาํนนั 

 ขอ้ 10.  หากผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนีงวดหนึงงวดใด ใหถื้อว่าผิดนดัชาํระทงัหมด  สัญญากูเ้ป็นอนัถึงกาํหนดชาํระโดย

พลัน ผูกู้ ้ยินยอมให้ผูใ้ห้กู ้ฟ้องร้องบงัคบัคดีได้ทนัที และผูกู้ ้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายทีผูใ้ห้กู้ตอ้งใช้จ่ายไปในการ

ดาํเนินคดีแก่ผูใ้หกู้โ้ดยยินยอมใหผู้ใ้หกู้ฟ้้องร้องบงัคบัคดีไดท้นัที และผูกู้ย้นิยอมชดใชค้่าเสียหายทีผูใ้ห้กูต้อ้งจ่ายไปใน

การดาํเนินคดีแก่ผูใ้หกู้โ้ดยครบถว้น 

 ขอ้ 11.  ผูกู้ท้ราบและเขา้ใจดี  ขอยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบั และระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูฯ้ ของผูใ้ห้กูที้ได้

กาํหนดขึนถือปฏิบติัทุกประการ รวมทงัหากมีการแกไ้ขเพิมเติมในภายหนา้ดว้ย ซึงผูใ้หกู้ไ้ม่จาํเป็นตอ้งแจง้ให้ผูกู้ท้ราบ

ล่วงหนา้ 

 ผูกู้ไ้ดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินนีแลว้  จึงได้ลงลายมือชือไวเ้ป็นสําคญัต่อหน้าพยาน ณ วนัทีทาํ

หนงัสือนี  

         

……………………………………ผูกู้ ้

                   (…………………………………) 

          ……………………………………พยาน 

                   (…………………………………) 

         ……………………………………พยาน 

                   (…………………………………) 

    

 รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจาํตวั และลายมือชือผูค้าํประกนั และเห็นว่าหนังสือคาํประกนันีไดท้าํขึนโดยถูกตอ้งแลว้ 

     …………………………………เจา้หนา้ทีสหกรณ์ 

    (………………………………..) 

     .………. / ………… / ………. 

ขา้พเจา้  ...........................................................................  ไดย้นิยอมให ้ 

.................................................................. ซึงเป็นคู่สมรสของขา้พเจ้ากู ้

เงินสามัญเพือคุณภาพชีวิตของสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ตามหนังสือสัญญากูเ้งินนี  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสาํคญั 

 

       ลงชือ....................................................... คู่สมรสผูใ้ห้คาํยนิยอม 

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



ขา้พเจา้....................................………....…………............…….. อายุ....................ปี  เลขประจาํตวัประชาชน....................................... 

รับราชการหรือทาํงานประจาํสังกดั................................................................. ตาํแหน่ง.......................................................................... ที

อยู่.................................................................................................................................................................................และเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั  เลขประจาํตวัสมาชิก.................... มีความประสงคใ์ห.้...........................................................

หกัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ทีขา้พเจา้เป็นสมาชิกจึงมีหนงัสือแสดงความยินยอมใหไ้วก้บั 

...............................................................ดงันี

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมให.้...........................................................หกัเงินรายเดือน ค่าจา้งรายเดือนหรือเงินบาํนาญทีขา้พเจา้พึงได้

รับจากทางราชการตามจาํนวนทีสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ชาํระ

ค่าหุน้รายเดือน  หนีเงินกู ้ หรือหนี  หรือภาระผูกพนัตามสัญญาคาํประกนั ๆ แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั   

แทนขา้พเจา้ทุกเดือนจนกวา่ขา้พเจา้จะไม่มีหนีหรือภาระผูกพนัดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ขอ้ 2. กรณีทีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้ง และไดรั้บเงินบาํเหน็จหรือเงินอืนใด ขา้พเจา้ยินยอมให ้

............................................................หกัเงินนนัทีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจาํนวนทีสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ 

จาํกดั   แจง้และส่งเงินจาํนวนนนัใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั   เพือชาํระหนีเงินกูห้รือหนีคาํประกนัหรือภาระผูกพนั

กบัขา้พเจา้จนกวา่ขา้พเจา้จะไม่มีภาระผูกพนัในหนีดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ขอ้ 3. ในกรณีทีขา้พเจา้มีหนี  หรือภาระผูกพนัใดทีตอ้งชาํระ  หรือชดใชใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอืนใดของรัฐทีมีภาระตอ้งชาํระใหก่้อนไม่วา่จะเป็นหนีหรือภาระผูกพนั  หรือภาระผูกพนัทีเกิดขึน  หรือ

หลงัการทาํหนงัสือฉบบันี ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ ตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงั

จากทีไดห้กัเงินชาํระหนีหรือผูกพนัตามทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยินยอมใหห้นงัสือนีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหนีสินใดๆ ทีขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ก่อนวนัทาํหนงัสือนี ดว้ย และยินยอมใหห้นงัสือฉบบันีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกวา่ขา้พเจา้จะหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

หนงัสือยินยอมฉบบันี  ทาํขึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้  มีจาํนวน  3 ฉบบั   มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัทีหนึงเก็บไว้

ที............................................................  ฉบบัทีสองไวที้สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั ฉบบัทีสามเก็บไวที้ขา้พเจา้  ขา้พเจา้

ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนีทงัหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นหลกั

สัญญาเลขที....................../.......................

หนังสือยนิยอมให้........................................................................หักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์อนามยัสุรินทร์  จาํกดั

             .............................................................. ผูใ้หค้วามยินยอม (ผูกู้)้

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

           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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

วนัที.......................................................



ขา้พเจา้....................................………....…………............…….. อายุ....................ปี  เลขประจาํตวัประชาชน....................................... 

รับราชการหรือทาํงานประจาํสังกดั................................................................. ตาํแหน่ง.......................................................................... ที

อยู่.................................................................................................................................................................................และเป็นสมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั  เลขประจาํตวัสมาชิก.................... มีความประสงคใ์ห.้...........................................................

หกัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ทีขา้พเจา้เป็นสมาชิกจึงมีหนงัสือแสดงความยินยอมใหไ้วก้บั 

...............................................................ดงันี

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมให.้...........................................................หกัเงินรายเดือน ค่าจา้งรายเดือนหรือเงินบาํนาญทีขา้พเจา้พึงได้

รับจากทางราชการตามจาํนวนทีสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ชาํระ

ค่าหุน้รายเดือน  หนีเงินกู ้ หรือหนี  หรือภาระผูกพนัตามสัญญาคาํประกนั ๆ แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั   

แทนขา้พเจา้ทุกเดือนจนกวา่ขา้พเจา้จะไม่มีหนีหรือภาระผูกพนัดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ขอ้ 2. กรณีทีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้ง และไดรั้บเงินบาํเหน็จหรือเงินอืนใด ขา้พเจา้ยินยอมให ้

............................................................หกัเงินนนัทีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจาํนวนทีสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ 

จาํกดั   แจง้และส่งเงินจาํนวนนนัใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั   เพือชาํระหนีเงินกูห้รือหนีคาํประกนัหรือภาระผูกพนั

กบัขา้พเจา้จนกวา่ขา้พเจา้จะไม่มีภาระผูกพนัในหนีดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ขอ้ 3. ในกรณีทีขา้พเจา้มีหนี  หรือภาระผูกพนัใดทีตอ้งชาํระ  หรือชดใชใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอืนใดของรัฐทีมีภาระตอ้งชาํระใหก่้อนไม่วา่จะเป็นหนีหรือภาระผูกพนั  หรือภาระผูกพนัทีเกิดขึน  หรือ

หลงัการทาํหนงัสือฉบบันี ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ ตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงั

จากทีไดห้กัเงินชาํระหนีหรือผูกพนัตามทีกล่าวมาขา้งตน้แลว้

ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยินยอมใหห้นงัสือนีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหนีสินใดๆ ทีขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ก่อนวนัทาํหนงัสือนี ดว้ย และยินยอมใหห้นงัสือฉบบันีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกวา่ขา้พเจา้จะหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

หนงัสือยินยอมฉบบันี  ทาํขึนดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้  มีจาํนวน  3 ฉบบั   มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัทีหนึงเก็บไว้

ที............................................................  ฉบบัทีสองไวที้สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั ฉบบัทีสามเก็บไวที้ขา้พเจา้  ขา้พเจา้

ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือนีทงัหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นหลกั
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           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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

วนัที.......................................................
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หกัเงินและส่งเงินใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ทีขา้พเจา้เป็นสมาชิกจึงมีหนงัสือแสดงความยินยอมใหไ้วก้บั 
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จาํกดั   แจง้และส่งเงินจาํนวนนนัใหส้หกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั   เพือชาํระหนีเงินกูห้รือหนีคาํประกนัหรือภาระผูกพนั

กบัขา้พเจา้จนกวา่ขา้พเจา้จะไม่มีภาระผูกพนัในหนีดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั 

ขอ้ 3. ในกรณีทีขา้พเจา้มีหนี  หรือภาระผูกพนัใดทีตอ้งชาํระ  หรือชดใชใ้หแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  

ส่วนราชการหรือหน่วยงานอืนใดของรัฐทีมีภาระตอ้งชาํระใหก่้อนไม่วา่จะเป็นหนีหรือภาระผูกพนั  หรือภาระผูกพนัทีเกิดขึน  หรือ
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คาํเตอืน

     ก่อนลงลายมือชือเพือเขา้ผูกพนัในหนงัสือนี  

โปรดอ่านขอ้ความซึงท่านเองจะตอ้งรับผิดชอบ

ตามหนงัสือนี

หนงัสือเงินกูที้................../..........................

ชือผูกู้.้..........................................................

หนังสือคาํประกนัสําหรับเงนิกู้สามญัเพอืคุณภาพชีวติ

ทําที  สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จํากัด

วนัที......................................................................

ขา้พเจา้.....................................……………....…………............…….. อายุ....................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที......................

เลขประจาํตวัประชาชน..........................................ตาํแหน่ง................................................สังกดั..............................................................

ทีอยู่..........................................................................................................................................................โทรศพัท.์..................................

ซึงต่อไปนีเรียกวา่  “ผูค้าํประกนั” ขอทาํหนงัสือสัญญาคาํประกนัฉบบันีใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั ซึง

ต่อไปนีเรียกวา่ “สหกรณ์” เพือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี

ขอ้ 1.  ตามทีสหกรณ์ไดใ้ห.้........................................................................ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “ลูกหนี” ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์เป็น

จาํนวน ..............................บาท  (..............................................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัที......................./.............. 

ฉบบัลงวนัที.............................................และลูกหนีไดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ผูค้าํประกนัยินยอมคาํประกนัหนีตาม

สัญญาเงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวน ..............................บาท  (..............................................................................)โดยสัญญาวา่ ถา้ลูกหนีผิดนดั

ไม่ใชเ้งินแก่สหกรณ์  หรือลูกหนีผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หนึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสัญญากู ้และเรียกใหลู้กหนีชาํระหนี หรือมีกรณี

อืนใด อนักระทาํใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บชาํระหนีตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวแลว้ก็ดี ผูค้าํประกนัยอมรับผิดชาํระเงินตน้ทีลูกหนีคา้งชาํระแก่

สหกรณ์ รวมทงัดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน ซึงลูกหนีคา้งชาํระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีรายนี และค่าเสียหาย

ใดๆ ทงัสินตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนีโดยสินเชิงครบถว้น

ขอ้ 2.  ผูค้าํประกนัยินยอมคาํประกนัหนีดงักล่าวตาม  ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของลูกหนีในเรืองการส่งงวดชาํระหนี  อตัรา

ดอกเบีย  และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามทีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสําหรับเงินกูส้ามญันนัโดยตลอดแลว้  ผูค้าํประกนัยอม

ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันนั ๆ ทุกประการ  จนกวา่หนีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้

ขอ้ 3.  ผูค้าํประกนัยอมรับผูกพนัวา่ การทีผูค้าํประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้ ้

คาํประกนัหลุดพน้จากการคาํประกนัรายนี  จนกวา่ลูกหนีจะไดจ้ดัใหส้มาชิกอืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  เห็นสมควร

เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนผูค้าํประกนั

ขอ้ 4.  ในกรณีทีผูค้าํประกนัตอ้งชาํระหนีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนลูกหนี  หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้าํ

ประกนัแลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั  ผูค้าํประกนัยินยอมชาํระหนีโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้าย

เดือนของผูค้าํประกนั หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของผูค้าํประกนั  หกัจาํนวนเงิน ณ ทีจ่าย  เพือส่งต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงินงวด

ชาํระหนีทีลูกหนีพึงจะตอ้งชาํระใหแ้ก่สหกรณ์  โดยผูค้าํประกนัไดท้าํหนงัสือยืนยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดมอบไวก้บั

สหกรณ์  และความยินยอมนีใหมี้อยู่ตลอดไป  ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระหนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีผูค้าํประกนัไดค้าํประกนันนั  โดยสิน

เชิงแลว้            .............................................................. ผูค้าํประกนั

            (...........................................................)
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ขอ้ 5.  เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ทีผูค้าํประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้

บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากการประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัผูค้าํประกนัและหรือประกนัภยัอุบติัเหตุและ

สุขภาพ ทีผูค้าํประกนัตกลงทาํไวก้บัผูเ้อาประกนั  ผูค้าํประกนัยอมใหส้หกรณ์หกัชาํระหนีทีตอ้งรับผิดตามสัญญาคาํประกนันีได้

ในกรณีทีผูค้าํประกนัทาํหนงัสือตงัผูรั้บโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิ

ประโยชน์ใดๆจากสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐานเมือผูค้าํประกนัถึงแก่ความตายนนั   ไม่วา่จะไดต้งัผูรั้บโอนประโยชน์ไวก่้อนหนา้หรือหลงั

จากทีผูค้าํประกนัไดท้าํสัญญานี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสัญญาคาํประกนัฉบบันีแต่ประการใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะ

ตอ้งชาํระหนีตามสัญญานีครบถว้นก่อน

ขอ้ 6.  หากผูค้าํประกนัไดย้า้ยทีอยู่จากทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ผูค้าํประกนัจะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที    ถา้

หากผูค้าํประกนัไม่ไดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือ  แลว้สหกรณ์ไดท้าํหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้าํประกนั  ใหถ้ือวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผู ้

คาํประกนัโดยชอบ  ทงันี  โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่มีผูรั้บไวห้รือไม่  และแมห้ากวา่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบตาํบล  สถานทีทีระบุไวข้า้ง

ตน้นนัก็ดี  ใหถ้ือวา่ผูค้าํประกนัไดรั้บและทราบหนงัสือติดต่อบอกกล่าว  หรือหนงัสืออืนใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ

ผูค้าํประกนัไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือคาํประกนันีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญัต่อหนา้

พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีระบุขา้งตน้

           .............................................................. ผูค้าํประกนั

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

           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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

คํายินยอมของคู่สมรส

(ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูค้าํประกนัมีคู่สมรส)

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั

วนัที.....................................................................

ขา้พเจา้...................................................................เป็นคู่สมรสของ................................................................... ได้

ยินยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้คาํประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ตามหนงัสือคาํ

ประกนัฉบบันี  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั

ลงชือ..............................................คู่สมรสผูใ้หค้าํยินยอม

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

ลงชือ..............................................ผูค้าํประกนั

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

    รับรองวา่ไดต้รวจบตัรประจาํตวั และลายมือชือผูค้าํประกนั และเห็นวา่หนงัสือคาํประกนันีไดท้าํขึนโดยถูกตอ้งแลว้

           .............................................................. เจา้หนา้ทีสหกรณ์

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

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



หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือน

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั

วนัที.....................................................................

ขา้พเจา้.....................................……………....…………............…….. อายุ....................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที......................

เลขประจาํตวัประชาชน..........................................ตาํแหน่ง................................................สังกดั..............................................................

ทีอยู่..........................................................................................................................................................โทรศพัท.์..................................

ไดค้าํประกนัการกูเ้งินของ ...................................................................................................... ตามหนงัสือคาํประกนั  หนงัสือเงินกูส้ามญั 

เลขที............................/...................  ลงวนัที............................................... ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน

ของหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือน  หรือเงินอืนใดทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดั  เพือชาํระหนีแทนลูกหนี

ในกรณีทีลูกหนีไม่ชาํระหนีตามหนงัสือเงินกูส้ามญั เลขที............................/...................  ลงวนัที............................................... ใหแ้ก่

สหกรณ์ฯ  หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั และในกรณีทีขา้พเจา้

ยา้ยหน่วยงาน  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัใหม่  หกัเงินเดือน  

หรือเงินอืนใดทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัใหม่  เพือชาํระหนีดงักล่าวใหส้หกรณ์ฯ ต่อไป ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระ

หนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีผูค้าํประกนัไดค้าํประกนันนั  โดยสินเชิงแลว้

ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือนนีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั

ต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีระบุขา้งตน้

           .............................................................. ผูค้าํประกนั

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

           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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



คาํเตอืน

     ก่อนลงลายมือชือเพือเขา้ผูกพนัในหนงัสือนี  

โปรดอ่านขอ้ความซึงท่านเองจะตอ้งรับผิดชอบ

ตามหนงัสือนี

หนงัสือเงินกูที้................../..........................

ชือผูกู้.้..........................................................

หนังสือคาํประกนัสําหรับเงนิกู้สามญัเพอืคุณภาพชีวติ

ทําที  สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จํากัด

วนัที......................................................................

ขา้พเจา้.....................................……………....…………............…….. อายุ....................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที......................

เลขประจาํตวัประชาชน..........................................ตาํแหน่ง................................................สังกดั..............................................................

ทีอยู่..........................................................................................................................................................โทรศพัท.์..................................

ซึงต่อไปนีเรียกวา่  “ผูค้าํประกนั” ขอทาํหนงัสือสัญญาคาํประกนัฉบบันีใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั ซึง

ต่อไปนีเรียกวา่ “สหกรณ์” เพือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี

ขอ้ 1.  ตามทีสหกรณ์ไดใ้ห.้........................................................................ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “ลูกหนี” ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์เป็น

จาํนวน ..............................บาท  (..............................................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัที......................./.............. 

ฉบบัลงวนัที.............................................และลูกหนีไดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ผูค้าํประกนัยินยอมคาํประกนัหนีตาม

สัญญาเงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวน ..............................บาท  (..............................................................................)โดยสัญญาวา่ ถา้ลูกหนีผิดนดั

ไม่ใชเ้งินแก่สหกรณ์  หรือลูกหนีผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หนึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสัญญากู ้และเรียกใหลู้กหนีชาํระหนี หรือมีกรณี

อืนใด อนักระทาํใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บชาํระหนีตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวแลว้ก็ดี ผูค้าํประกนัยอมรับผิดชาํระเงินตน้ทีลูกหนีคา้งชาํระแก่

สหกรณ์ รวมทงัดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน ซึงลูกหนีคา้งชาํระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีรายนี และค่าเสียหาย

ใดๆ ทงัสินตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนีโดยสินเชิงครบถว้น

ขอ้ 2.  ผูค้าํประกนัยินยอมคาํประกนัหนีดงักล่าวตาม  ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของลูกหนีในเรืองการส่งงวดชาํระหนี  อตัรา

ดอกเบีย  และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามทีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสําหรับเงินกูส้ามญันนัโดยตลอดแลว้  ผูค้าํประกนัยอม

ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันนั ๆ ทุกประการ  จนกวา่หนีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้

ขอ้ 3.  ผูค้าํประกนัยอมรับผูกพนัวา่ การทีผูค้าํประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้ ้

คาํประกนัหลุดพน้จากการคาํประกนัรายนี  จนกวา่ลูกหนีจะไดจ้ดัใหส้มาชิกอืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  เห็นสมควร

เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนผูค้าํประกนั

ขอ้ 4.  ในกรณีทีผูค้าํประกนัตอ้งชาํระหนีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนลูกหนี  หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้าํ

ประกนัแลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั  ผูค้าํประกนัยินยอมชาํระหนีโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้าย

เดือนของผูค้าํประกนั หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของผูค้าํประกนั  หกัจาํนวนเงิน ณ ทีจ่าย  เพือส่งต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงินงวด

ชาํระหนีทีลูกหนีพึงจะตอ้งชาํระใหแ้ก่สหกรณ์  โดยผูค้าํประกนัไดท้าํหนงัสือยืนยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดมอบไวก้บั

สหกรณ์  และความยินยอมนีใหมี้อยู่ตลอดไป  ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระหนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีผูค้าํประกนัไดค้าํประกนันนั  โดยสิน

เชิงแลว้            .............................................................. ผูค้าํประกนั

            (...........................................................)
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ขอ้ 5.  เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ทีผูค้าํประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้

บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากการประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัผูค้าํประกนัและหรือประกนัภยัอุบติัเหตุและ

สุขภาพ ทีผูค้าํประกนัตกลงทาํไวก้บัผูเ้อาประกนั  ผูค้าํประกนัยอมใหส้หกรณ์หกัชาํระหนีทีตอ้งรับผิดตามสัญญาคาํประกนันีได้

ในกรณีทีผูค้าํประกนัทาํหนงัสือตงัผูรั้บโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิ

ประโยชน์ใดๆจากสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐานเมือผูค้าํประกนัถึงแก่ความตายนนั   ไม่วา่จะไดต้งัผูรั้บโอนประโยชน์ไวก่้อนหนา้หรือหลงั

จากทีผูค้าํประกนัไดท้าํสัญญานี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสัญญาคาํประกนัฉบบันีแต่ประการใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะ

ตอ้งชาํระหนีตามสัญญานีครบถว้นก่อน

ขอ้ 6.  หากผูค้าํประกนัไดย้า้ยทีอยู่จากทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ผูค้าํประกนัจะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที    ถา้

หากผูค้าํประกนัไม่ไดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือ  แลว้สหกรณ์ไดท้าํหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้าํประกนั  ใหถ้ือวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผู ้

คาํประกนัโดยชอบ  ทงันี  โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่มีผูรั้บไวห้รือไม่  และแมห้ากวา่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบตาํบล  สถานทีทีระบุไวข้า้ง

ตน้นนัก็ดี  ใหถ้ือวา่ผูค้าํประกนัไดรั้บและทราบหนงัสือติดต่อบอกกล่าว  หรือหนงัสืออืนใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ

ผูค้าํประกนัไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือคาํประกนันีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญัต่อหนา้

พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีระบุขา้งตน้

           .............................................................. ผูค้าํประกนั

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

           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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

คํายินยอมของคู่สมรส

(ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูค้าํประกนัมีคู่สมรส)

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั

วนัที.....................................................................

ขา้พเจา้...................................................................เป็นคู่สมรสของ................................................................... ได้

ยินยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้คาํประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ตามหนงัสือคาํ

ประกนัฉบบันี  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั

ลงชือ..............................................คู่สมรสผูใ้หค้าํยินยอม

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

ลงชือ..............................................ผูค้าํประกนั

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

    รับรองวา่ไดต้รวจบตัรประจาํตวั และลายมือชือผูค้าํประกนั และเห็นวา่หนงัสือคาํประกนันีไดท้าํขึนโดยถูกตอ้งแลว้

           .............................................................. เจา้หนา้ทีสหกรณ์

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

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



หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือน

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั

วนัที.....................................................................

ขา้พเจา้.....................................……………....…………............…….. อายุ....................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที......................

เลขประจาํตวัประชาชน..........................................ตาํแหน่ง................................................สังกดั..............................................................

ทีอยู่..........................................................................................................................................................โทรศพัท.์..................................

ไดค้าํประกนัการกูเ้งินของ ...................................................................................................... ตามหนงัสือคาํประกนั  หนงัสือเงินกูส้ามญั 

เลขที............................/...................  ลงวนัที............................................... ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน

ของหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือน  หรือเงินอืนใดทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดั  เพือชาํระหนีแทนลูกหนี

ในกรณีทีลูกหนีไม่ชาํระหนีตามหนงัสือเงินกูส้ามญั เลขที............................/...................  ลงวนัที............................................... ใหแ้ก่

สหกรณ์ฯ  หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั และในกรณีทีขา้พเจา้

ยา้ยหน่วยงาน  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัใหม่  หกัเงินเดือน  

หรือเงินอืนใดทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัใหม่  เพือชาํระหนีดงักล่าวใหส้หกรณ์ฯ ต่อไป ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระ

หนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีผูค้าํประกนัไดค้าํประกนันนั  โดยสินเชิงแลว้

ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือนนีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั

ต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีระบุขา้งตน้

           .............................................................. ผูค้าํประกนั

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

           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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



คาํเตอืน

     ก่อนลงลายมือชือเพือเขา้ผูกพนัในหนงัสือนี  

โปรดอ่านขอ้ความซึงท่านเองจะตอ้งรับผิดชอบ

ตามหนงัสือนี

หนงัสือเงินกูที้................../..........................

ชือผูกู้.้..........................................................

หนังสือคาํประกนัสําหรับเงนิกู้สามญัเพอืคุณภาพชีวติ

ทําที  สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์  จํากัด

วนัที......................................................................

ขา้พเจา้.....................................……………....…………............…….. อายุ....................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที......................

เลขประจาํตวัประชาชน..........................................ตาํแหน่ง................................................สังกดั..............................................................

ทีอยู่..........................................................................................................................................................โทรศพัท.์..................................

ซึงต่อไปนีเรียกวา่  “ผูค้าํประกนั” ขอทาํหนงัสือสัญญาคาํประกนัฉบบันีใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์ จาํกดั ซึง

ต่อไปนีเรียกวา่ “สหกรณ์” เพือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี

ขอ้ 1.  ตามทีสหกรณ์ไดใ้ห.้........................................................................ซึงต่อไปนีเรียกวา่ “ลูกหนี” ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์เป็น

จาํนวน ..............................บาท  (..............................................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัที......................./.............. 

ฉบบัลงวนัที.............................................และลูกหนีไดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ผูค้าํประกนัยินยอมคาํประกนัหนีตาม

สัญญาเงินกูด้งักล่าวเป็นจาํนวน ..............................บาท  (..............................................................................)โดยสัญญาวา่ ถา้ลูกหนีผิดนดั

ไม่ใชเ้งินแก่สหกรณ์  หรือลูกหนีผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หนึงจนเป็นเหตุใหส้หกรณ์บอกเลิกสัญญากู ้และเรียกใหลู้กหนีชาํระหนี หรือมีกรณี

อืนใด อนักระทาํใหส้หกรณ์ไม่ไดรั้บชาํระหนีตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวแลว้ก็ดี ผูค้าํประกนัยอมรับผิดชาํระเงินตน้ทีลูกหนีคา้งชาํระแก่

สหกรณ์ รวมทงัดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน ซึงลูกหนีคา้งชาํระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหนีรายนี และค่าเสียหาย

ใดๆ ทงัสินตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหนีโดยสินเชิงครบถว้น

ขอ้ 2.  ผูค้าํประกนัยินยอมคาํประกนัหนีดงักล่าวตาม  ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของลูกหนีในเรืองการส่งงวดชาํระหนี  อตัรา

ดอกเบีย  และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงกาํหนดตามทีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินสําหรับเงินกูส้ามญันนัโดยตลอดแลว้  ผูค้าํประกนัยอม

ปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันนั ๆ ทุกประการ  จนกวา่หนีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้าํระครบถว้นแลว้

ขอ้ 3.  ผูค้าํประกนัยอมรับผูกพนัวา่ การทีผูค้าํประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุใหผู้ ้

คาํประกนัหลุดพน้จากการคาํประกนัรายนี  จนกวา่ลูกหนีจะไดจ้ดัใหส้มาชิกอืนซึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์  เห็นสมควร

เขา้เป็นผูค้าํประกนัแทนผูค้าํประกนั

ขอ้ 4.  ในกรณีทีผูค้าํประกนัตอ้งชาํระหนีสินใหแ้ก่สหกรณ์แทนลูกหนี  หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้าํ

ประกนัแลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั  ผูค้าํประกนัยินยอมชาํระหนีโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้าย

เดือนของผูค้าํประกนั หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดของผูค้าํประกนั  หกัจาํนวนเงิน ณ ทีจ่าย  เพือส่งต่อสหกรณ์ตามจาํนวนเงินงวด

ชาํระหนีทีลูกหนีพึงจะตอ้งชาํระใหแ้ก่สหกรณ์  โดยผูค้าํประกนัไดท้าํหนงัสือยืนยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอืนใดมอบไวก้บั

สหกรณ์  และความยินยอมนีใหมี้อยู่ตลอดไป  ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระหนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีผูค้าํประกนัไดค้าํประกนันนั  โดยสิน

เชิงแลว้            .............................................................. ผูค้าํประกนั

            (...........................................................)
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ขอ้ 5.  เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ทีผูค้าํประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้

บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากการประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยัผูค้าํประกนัและหรือประกนัภยัอุบติัเหตุและ

สุขภาพ ทีผูค้าํประกนัตกลงทาํไวก้บัผูเ้อาประกนั  ผูค้าํประกนัยอมใหส้หกรณ์หกัชาํระหนีทีตอ้งรับผิดตามสัญญาคาํประกนันีได้

ในกรณีทีผูค้าํประกนัทาํหนงัสือตงัผูรั้บโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉลียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิ

ประโยชน์ใดๆจากสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐานเมือผูค้าํประกนัถึงแก่ความตายนนั   ไม่วา่จะไดต้งัผูรั้บโอนประโยชน์ไวก่้อนหนา้หรือหลงั

จากทีผูค้าํประกนัไดท้าํสัญญานี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสัญญาคาํประกนัฉบบันีแต่ประการใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะ

ตอ้งชาํระหนีตามสัญญานีครบถว้นก่อน

ขอ้ 6.  หากผูค้าํประกนัไดย้า้ยทีอยู่จากทีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ผูค้าํประกนัจะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที    ถา้

หากผูค้าํประกนัไม่ไดแ้จง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือ  แลว้สหกรณ์ไดท้าํหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้าํประกนั  ใหถ้ือวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผู ้

คาํประกนัโดยชอบ  ทงันี  โดยไม่ตอ้งคาํนึงถึงวา่มีผูรั้บไวห้รือไม่  และแมห้ากวา่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบตาํบล  สถานทีทีระบุไวข้า้ง

ตน้นนัก็ดี  ใหถ้ือวา่ผูค้าํประกนัไดรั้บและทราบหนงัสือติดต่อบอกกล่าว  หรือหนงัสืออืนใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ

ผูค้าํประกนัไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือคาํประกนันีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญัต่อหนา้

พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีระบุขา้งตน้

           .............................................................. ผูค้าํประกนั

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

           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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

คํายินยอมของคู่สมรส

(ใชเ้ฉพาะกรณีทีผูค้าํประกนัมีคู่สมรส)

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั

วนัที.....................................................................

ขา้พเจา้...................................................................เป็นคู่สมรสของ................................................................... ได้

ยินยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้คาํประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั  ตามหนงัสือคาํ

ประกนัฉบบันี  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั

ลงชือ..............................................คู่สมรสผูใ้หค้าํยินยอม

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

ลงชือ..............................................ผูค้าํประกนั

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

    รับรองวา่ไดต้รวจบตัรประจาํตวั และลายมือชือผูค้าํประกนั และเห็นวา่หนงัสือคาํประกนันีไดท้าํขึนโดยถูกตอ้งแลว้

           .............................................................. เจา้หนา้ทีสหกรณ์

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

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



หนังสือยนิยอมให้หักเงินเดือน

เขียนที  สหกรณ์ออมทรัพยอ์นามยัสุรินทร์  จาํกดั

วนัที.....................................................................

ขา้พเจา้.....................................……………....…………............…….. อายุ....................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนที......................

เลขประจาํตวัประชาชน..........................................ตาํแหน่ง................................................สังกดั..............................................................

ทีอยู่..........................................................................................................................................................โทรศพัท.์..................................

ไดค้าํประกนัการกูเ้งินของ ...................................................................................................... ตามหนงัสือคาํประกนั  หนงัสือเงินกูส้ามญั 

เลขที............................/...................  ลงวนัที............................................... ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน

ของหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือน  หรือเงินอืนใดทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดั  เพือชาํระหนีแทนลูกหนี

ในกรณีทีลูกหนีไม่ชาํระหนีตามหนงัสือเงินกูส้ามญั เลขที............................/...................  ลงวนัที............................................... ใหแ้ก่

สหกรณ์ฯ  หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้แลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัทีลูกหนีผิดนดั และในกรณีทีขา้พเจา้

ยา้ยหน่วยงาน  ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัใหม่  หกัเงินเดือน  

หรือเงินอืนใดทีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บจากหน่วยงานทีขา้พเจา้สังกดัใหม่  เพือชาํระหนีดงักล่าวใหส้หกรณ์ฯ ต่อไป ทงันีจนกวา่จะไดช้าํระ

หนีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัทีผูค้าํประกนัไดค้าํประกนันนั  โดยสินเชิงแลว้

ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินเดือนนีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือชือไวเ้ป็นสําคญั

ต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีระบุขา้งตน้

           .............................................................. ผูค้าํประกนั

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

           .............................................................. พยาน

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

           .............................................................. พยาน

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


