แบบค้ําประกัน 2 คน
คํารับรองการลงนามลายมือชื่อในสัญญาเงินกูของผูบังคับบัญชา
เขียนที.่ .................................................................................................
วันที่....................เดือน.................................พ.ศ..................................
ขาพเจา...................................................................................(ผูบังคับบัญชา) ตําแหนง.......................................................
หนวย..............................................................................................................ขอรับรองวาการลงนามลายมือชื่อและพิมพลายนิ้วมือ
ในเอกสารประกอบการกูเงินสามัญของ..........................................................................................................................................(ผูกู)
ตามสัญญาเลขที่................................/...............................วันที.่ ..............................................................................ดังรายการตอไปนี้
1.คําขอกูเงินสามัญ
2.หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมคูส มรสผูกู
3.คําเสนอค้ําประกัน
4.บันทึกของเจาหนาที่การเงิน/หัวหนาการเงินและผูบังคับบัญชา
5.หนังสือยินยอมใหหักเงิน ณ ที่จา ย
6.หนังสือสัญญาเงินกู
7.หนังสือค้ําประกันเงินสามัญ
8.คําอนุญาตของคูสมรสผูค้ําประกัน
9.คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน
10.เอกสารอื่นที่สหกรณฯเรียกจากผูกู
ซึ่งผูก,ู คูสมรสผูกู,ผูค้ําประกัน,และคูสมรสผูค้ําประกัน ไดลงลายมือชื่อและพิมพลายนิ้วมือในเอกสารตามขอ 1 -10 ตอ
หนาขาพเจาจริง
(ลงชื่อ).........................................................................ผูบังคับบัญชา
(..........................................................................)
ตําแหนง........................................................................
(ลงชื่อ).........................................................................พยาน
(..........................................................................)
(ลงชื่อ).........................................................................พยาน
(..........................................................................)
หมายเหตุ พยานในหนังสือใหเปนผูบังคับบัญชาและสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด

รับที่..............................................

หนังสือกูท.ี่ ................/.....................

วันที.่ ........./................./.................

วันที.่ ........../............../.....................
บัญชีเงินกูที่............./.....................

คําขอกูเงินสามัญ
คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่
กําหนดไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของ
ตนเองโดยถูกตองและครบถวน มิฉะนั้นสหกรณ

เขียนที่................................................................................
วันที.่ ..................................................................................

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
ขาพเจา.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ .............................เสนอคําขอกูเงินสามัญ
เพื่อคณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด โปรดพิจารณาดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาขอกูเงินสามัญของสหกรณฯ จํานวน ………………..…….. บาท (……………………………………………………………..............)
โดยจะนําไปเพื่อใชการดังตอไปนี(้ ชี้แจงความมุงหมายและเหตุผลแหงกูโดยละเอียด..........................................................................................)
ขอ 2. ในเวลานี้ขาพเจารับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง...................................................................................................................................................
สังกัดหนวย…………………………………………………………………………………………………………………………………ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
ไดรับเงินไดรายเดือน.................................................................................บาท
ขอ 3. ขาพเจามีหนี้สินภายนอกสหกรณอยู ดังรายการตอไปนี้
(1) ชื่อผูใหกู............................................จํานวนเงินกู. ..................................บาท กูเมื่อวันที่............................................
(2) ชื่อผูใหกู............................................จํานวนเงินกู. ..................................บาท กูเมื่อวันที่............................................
ไดแนบสําเนาหนังสืออันเปนหลักฐานแหงนี้ตามรายการขางตนเทาที่มีอยูรวม..............................................ฉบับ
หลักประกันสําหรับเงินกูส ามัญ
ขอ 4.ขาพเจาขอเสนอหลักประกันสําหรับค้าํ ประกันเงินกูส ามัญ ดังตอไปนี้
(1) ชื่อ......................................................................เลขทะเบียน.............................ตําแหนง.........................................................
สังกัดหนวย............................................................ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เบอรโทร...............................................
(2) ชื่อ.......................................................................เลขทะเบียน.............................ตําแหนง........................................................
สังกัดหนวย..............................................................ในสังกัดสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เบอรโทร..............................................
ขอ 5. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงตนเงินกูเปนงวดรายเดือนเทากัน งวดละ..................................บาท(เวนแตงวดสุดทาย)
พรอมดวยดอกเบี้ยในอัตรารอยละ...............................ตอป เปนจํานวน.........................................งวดตั้งแตเดือนที่สหกรณจายเงินกูให
ขอ 6. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะทําหนังสือกูสําหรับเงินกูส ามัญ ใหไวตอสหกรณตามทีส่ หกรณกําหนด
ขอ 7. (เฉพาะในกรณีที่ผูขอกูมีคสู มรสแลว) ในการกูเงินตามคําขอกูน ี้ ขาพเจาไดรบั คํายินยอมจากคูส มรสแลวและไดบันทึกคํายินยอมไวเปน
หลักฐานในทายหนังสือกูนี้ดวย
ลายเซ็นชื่อ.......................................................................ผูขอกู
(........................................................................)
โทร...................................................................

(โปรดพลิก)

หนังสือยินยอมใหทํานิติกรรมทุกชนิด
สถานที.่ ........................................................................
วันที.่ ......................................................................
เพื่อใหคูสมรสของขาพเจามีอํานาจทํานิติกรรมทุกชนิดเกี่ยวกับการจัดการสินสมรสของขาพเจาไดตามอํานาจที่ระบุไว
มาตรา 1477 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขาพเจา....................................................................................................................................................................อายุ.........................ป
อยูบานเลขที.่ .........................ตรอก/ซอย...................................................ถนน.........................................ตําบล......................................
อําเภอ..........................................จังหวัด.................................ขอทําความยินยอมให...............................................................................
ซึ่งเปนคูสมรสของขาพเจาโดยถูกตองตามกฎหมาย มีอํานาจทํานิติกรรมทุกชนิดกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด และ
ใหถือเสมือนหนึ่งเปนการกระทําของขาพเจา เพื่อเปนหลักฐานแหงการยินยอมนี้ ขาพเจาใหลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยานผูมีนาม
ขางทายนี้
ลงชื่อ......................................................คูส มรสผูใหความยินยอม
(......................................................)(พิมพลายนิ้วมือคูส มรส)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(..............................................................)
ลงชื่อ......................................................พยาน
(.............................................................)
คําเสนอค้ําประกัน
ขาพเจาผูมีชื่อตอไปนี้ ผูกพันตนทีจ่ ะค้ําประกันตามคําขอกูนี้ จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
1.ชื่อ............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ...............................................................
เงินเดือนเต็ม............................................................................บาท ลายเซ็น.............................................................................
2.ชื่อ.............................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ...............................................................
เงินเดือนเต็ม.............................................................................บาท ลายเซ็น............................................................................
บันทึกของเจาหนาที่การเงิน/หัวหนาการเงิน และผูบังคับบัญชา
ขอรับรองวาผูกูมีเงินเดือนเหลือเพียงพอสงชําระเงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญทั้งตนเงินและดอกเบี้ยแกสหกรณฯตามคําขอกูจริง ขาพเจาตก
ลงหักเงินงวดชําระหนี้เงินกูดังกลาวจากเงินเดือนของผูกูสงชําระแกสหกรณฯ ตามความประสงคของผูกู หากปรากฏในภายหลังวามีรายการ
หักเงินเดือนของผูกูหลายรายและเมื่อหักทุกรายการจะมีเงินเหลือไมเพียงพอชําระเงินงวดชําระหนี้แกสหกรณฯ ขาพเจาจะสงชําระใหแก
สหกรณฯ กอนเจาหนี้รายอื่น
(ลงชื่อ)......................................................(เจาหนาที่การเงิน/
(...................................................)หัวหนาการเงิน)

ลงชื่อ).....................................................(ผูบังคับบัญชาหนวยงาน
(.............................................) ที่สังกัด)

บันทึกของผูจ ัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
(

) ควรอนุมัติ

(

) ไมควรอนุมัติ

( ) อื่นๆ.................................................................................
...........................................................................ผูจัดการ

หนังสือยินยอมใหหักเงิน ณ ทีจ่ า ย
วันที่........................เดือน.....................................พ.ศ................
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
(1) ขาพเจา(ผูกู)...........................................................................................................ตําแหนง.....................................................
สังกัด....................................................................ยินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชาของขาพเจาหรือหัวหนาการเงินของหนวยงานที่
ขาพเจาสังกัดเมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษจํากัด โปรดหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจา
ตองสงตอสหกรณฯนั้นจากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณฯ จนครบถวนดวย
อนึ่ง ถาขาพเจาตองยายหรือออกจากราชการหรืองานประจําและยังมิไดชําระหนี้แกสหกรณฯ ใหแลวเสร็จไปขาพเจา
ยินยอมใหหัวหนาการเงินของหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหม หรือเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมสําหรับขาราชการบําเหน็จบํานาญหรือ
เงินอื่นใดที่ทางราชการหรือหนวยงานจะพึงจายใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้แกสหกรณฯใหเสร็จสิ้นเสียกอนโดยจะไม
เรียกรองเพื่อระงับหรืองดเวนการชําระหนีเ้ ปนอันขาดและใหถือวาหนังสือฉบับนี้เปนหนังสือมอบอํานาจดวย
(2) ขาพเจา (ผูค้ําประกัน)................................................................................ตําแหนง...........................................................
สังกัด................................................และขาพเจา (ผูค้ําประกัน)...............................................................ตําแหนง...........................................
สังกัด................................................ไดค้ําประกันการกูเงินของ (ผูกู)..........................................................................................................
ยินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชาของขาพเจาหรือหัวหนาการเงินของหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดเมื่อไดรับมอบหมายจากสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด โปรดหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณฯ แทนผูกูในกรณีที่ผูกูไมชําระหนี้แกสหกรณฯ นัน้
จากเงินไดรายเดือนของขาพเจาเพื่อสงตอสหกรณฯ จนครบถวนดวย
อนึ่ง ถาขาพเจาตองยายหรือออกจากราชการหรืองานประจําและยังมิไดชําระหนี้แกสหกรณฯ ใหแลวเสร็จไปขาพเจายินยอมให
หัวหนาการเงินของหนวยงานที่ขาพเจาสังกัดใหมหรือเจาหนาที่ผูจายเงินสะสมสําหรับขาราชการบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใดที่ทาง
ราชการหรือหนวยงานจะพึงจายใหแกขาพเจาหักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้แกสหกรณฯ ใหเสร็จสิ้นเสียกอนโดยจะไมเรียกรองเพื่อระงับหรือ
งดเวนการชําระหนี้เปนอันขาดและใหถือวาหนังสือฉบับนี้เปนหนังสือมอบอํานาจดวย
ลงชื่อ...........................................................ผูใหคํายินยอม(ผูกู)
ลงชื่อ......................................................คูสมรสผูกูให
(..............................................................)
(..................................................)คํายินยอม
ลงชื่อ...........................................................ผูค้ําประกัน
ลงชื่อ.......................................................คูสมรสผูค้ําประกัน
(.....................................................)
(.....................................................)ใหคํายินยอม
ลงชื่อ...........................................................ผูค้ําประกัน
ลงชื่อ.......................................................คูสมรสผูค้ําประกัน
(.....................................................)
(.....................................................)ใหคํายินยอม
ลงชื่อ...........................................................พยาน(หัวหนาการเงิน)
(............................................................) (เจาหนาที่การเงิน)

ลงชื่อ......................................................พยาน
(..................................................)(พนักงานสหกรณ)

ลงชื่อ...........................................................พยาน(สสอ.,ผอ.) ลงชื่อ.....................................................พยาน (ผูจัดการ)
(............................................................)
(...................................................)
หมายเหตุ

หัวหนาการเงิน หมายถึง หัวหนางานการเงินสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
โรงพยาบาลอําเภอหรือการเงินสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ

สหกรณไดรับยกเวนไมตองติดอากร
แสตมปตามประมวลรัษฎากร

หนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญ
เลขที.่ .................../......................
สถานที.่ ..................................................................
วันที่.....................เดือน............................พ.ศ..............
ขาพเจา....................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ..............................อายุ................ป
เลขประจําตัวประชาชน เปน ขาราชการ / พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา
อื่นๆ ............................................................ตําแหนง................................................................................................
สังกัด....................................................................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ.......................................บาท
ปจจุบัน บานเลขที่ ......................หมูท.ี่ ......................ถนน............................................ตําบล/แขวง..................................................................
อําเภอ/เขต ...........................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย. ..................................โทรศัพท......................................
ขอทําหนังสือกูเงินใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัดซึ่งตอไปนี้ในหนังสือกูเงินนีจ้ ะใชคําวา“สหกรณ”เพื่อเปนหลักฐาน
ดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณ เปนจํานวน ...................................บาท (....................................................................................)
โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อ.....................................................................................................และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนีโ้ ดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจายอมเสียดอกเบี้ยเงินกูใหสหกรณในอัตรารอยละ...........................ตอป
ในกรณีที่มีเหตุจาํ เปนที่สหกรณจะตองเปลีย่ นแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยไดตามที่สหกรณเห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจาขอชําระเงินคืนหนี้เงินกูเปนงวดรายเดือน ดังนี้
ตนเงินเทากันทุกงวดๆ ละ...........................บาท พรอมดวยดอกเบี้ย
จํานวน............................งวด
ตนเงินและดอกเบี้ยเทากันทุกงวด ๆ ละ....................................บาท
จํานวน.............................งวด
ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน..................................................พ.ศ...............................เปนตนไป
ขาพเจาขอยืนยันวาการสงเงินกู (รวมทั้งตนและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไวสําหรับงวดนั้นๆ
ขอ 4. ในการสงคืนตนเงินกูพรอมดวยดอกเบี้ยตาม ขอ 3. นั้น ขาพเจายินยอมใหผบู ังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือน
และเงินไดอื่นของขาพเจา หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นของขาพเจา เพื่อสงตอ
สหกรณดวย ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไปโดยทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่นมอบไว ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนีต้ าม
หนังสือกูเงินสามัญนี้โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีตามขอบังคับในขอที่วาดวยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ใหถือวาเงินกูที่ไดรับ
ไปจากสหกรณนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันทีโดยมิพักตองคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 6. ขาพเจายินยอมผูกพันตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจํา ขาพเจาจะตองแจง
เปนหนังสือใหสหกรณทราบ และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูต อสหกรณใหเสร็จสิ้นกอน
ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนีส้ ินใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจา ยเงินสะสมสําหรับขาราชการ
บําเหน็จ บํานาญ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพหรือเงินอืน่ ใดที่ทางราชการหรือหนวยงานเจา
สังกัดหรือนายจางจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวเพื่อชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 7. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากทีไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันทีถามีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยูตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกันเงินกูโดยที่ขาพเจาไมแจงใหสหกรณทราบ หากสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาว ณ สถานที่ดังกลาว
ขาพเจามิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใดๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึง หรือสหกรณยังไมมหี นังสือบอกกลาวขาพเจา
(โปรดพลิก)

ขอ 8. ตราบใดที่ขาพเจามีหนี้อยูกบั สหกรณ ขาพเจาประสงคใหสหกรณนําเงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดที่
ขาพเจาไดรับหักกลบลบหนีก้ ับเงินที่ขาพเจามีอยูกับสหกรณได เมื่อขาพเจามีสิทธิไดรบั เงินดังกลาวและใหถือเอาขอสัญญานี้เปนเจตนาของ
ขาพเจาที่จะใหหักกลบลบหนี้ โดยใหสหกรณมีอํานาจที่จะดําเนินการหักกลบลบหนี้ได
ขอ 9. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินไดอื่น จํานวน 3 ฉบับ มอบไวใหสหกรณ หนวยงานตนสังกัด
และสําหรับขาพเจาเก็บไวเปนหลักฐาน
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน
(ลงชื่อ)....................................................ผูกูเงิน
(....................................................)
(ลงชื่อ)...................................................คูส มรสผูกลู ายนิ้วมือผูกู
ลายนิ้วมือคูสมรส
(....................................................)
(ลงชื่อ)...................................................ประธานกรรมการเงินกู( ลงชื่อ)............................................................พยาน(เจาหนาที่การเงิน)
(...................................................)(............................................................) หนวยงานที่สังกัด
(ลงชื่อ)...................................................กรรมการผูจดั การสหกรณ(ลงชื่อ)............................................................พยาน(ผูบังคับบัญชา)
(...................................................)(............................................................) หนวยงานที่สังกัด
(ลงชื่อ)...................................................เจาหนาที่ผตู รวจสอบสัญญา
(...................................................)
คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส)
เขียนที.่ .............................................................
วันที่.............................เดือน............................................พ.ศ.................................
ขาพเจา นาย/นาง...............................................เปนคูสมรสของนาย/นาง..........................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจากูเงินสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสามัญ
ขางตนนีแ้ ละขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
..............................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
(............................................)
....................................................ผูกูเงิน
(.........................................)

หนังสือเงินกูที่.............../................
ชื่อผูก.ู ...........................................

ทะเบียนค้ําประกัน
เลมที.่ ...................หนาที.่ ...............

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ

สหกรณไดรับการยกเวนไมตอง
ติดแสตมปตามประมวล

เลขที.่ ................................./.......................................
สถานที.่ .....................................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ...................
ขาพเจา...........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที.่ ...........................อายุ...............ป
เลขประจําตัวประชาชน เปน
ขาราชการ/พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา อื่น ๆ........................................................ตําแหนง...............................................................................................
สังกัด.........................................................................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ..................................บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที.่ ............................หมูท.ี่ ...............ถนน...........................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย. ..........................โทรศัพท..........................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย............................................................................................... จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให....................................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู… ……………………………………บาท
(.............................................................................................) ตามหนังสือเงินกูสามัญที.่ .............../...............ลงวันที.่ ........................................
และผูกไู ดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระ
ติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2 ถาผูกูผิดนัดชําระหนี้ตอสหกรณ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนีแ้ ทนสําหรับเงินกูตามขอ 1 จํานวน......................................บาท
(................................................................................................)และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเ งินสําหรับกูเงินสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบตั ิตามขอผูกพันนั้นๆทุก
ประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนีร้ ายนี้ จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ไมวาเพราะเหตุผลใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค ้ํา
ประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ลูกหนี้ผดิ นัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หัก
จํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนีซ้ ึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาได
ทําหนังสือยินยอม ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมตี ลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตาม
หนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากทีไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันทีถามีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยูตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกันเงินกูโดยที่ขาพเจาไมแจงใหสหกรณทราบ หากสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาว ณ สถานที่ดังกลาว
ขาพเจามิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใดๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึง หรือสหกรณยังไมมหี นังสือบอกกลาวขาพเจา
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ....................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน(สมาชิก)
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน(สมาชิก)
(...................................................)

(โปรดพลิก)

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที.่ ...................................................................................
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ.........................
ขาพเจา นาย/นาง........................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง.............................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขา งตนนี้และ
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)..............................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
(.................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูค้ําประกัน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน(สมาชิก)
(..................................................)

หมายเหตุ สหกรณควรจัดใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันไวประกอบเปนหลักฐานดวย

คําเตือนสําหรับผูค้ํา
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด/ผูค้ําประกัน ทุกทาน
กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ําประกัน
ใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําหนังสือค้ําประกัน
การที่ผูค้ําประกันลงนามในหนังสือค้ําประกันกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด เพื่อค้ําประกัน
หนี้ตามหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ เลขที่......................ลงวันที่.......................................ระหวางสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด(ผูใหก)ู กับ นาย/นาง/นางสาว................................................(ผูกู)ผูค้ําประกันจะมีความรับผิด
ตอสหกรณ (ผูใหกู) ในสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดตามวงเงินที่กําหนดในหนังสือกูยืมเงิน
2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกูคางชําระกับผูใหกู ตามหนังสือกูยืมเงินและอาจตอง
รับผิดชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆอีกดวย
3. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดในวงเงินกูตามหนังสือกูยืมเงิน
4 เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมด
ที่ผูกูคางชําระ โดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน
5. เปนหนังสือค้ําประกัน ที่ผูค้ําประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนไดยกเวนไดรับความยินยอมจาก
สหกรณ
6. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิดกรณีผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกแู ละผูค้ําประกันใหความ
ยินยอม
นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกัน
สําหรับเงินกูส ามัญ
ขาพเจาไดอานและรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่สหกรณ
(...............................................................)
หมายเหตุ: ใหผูใหกูใสเครื่องหมาย /

ลงใน

หนาขอความที่มีสาระสําคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ําประกัน

หนังสือเงินกูที่.............../................
ชื่อผูก.ู ...........................................

ทะเบียนค้ําประกัน
เลมที.่ ...................หนาที.่ ...............

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสามัญ

สหกรณไดรับการยกเวนไมตอง
ติดแสตมปตามประมวล

เลขที.่ ................................./.......................................
สถานที.่ .....................................................................
วันที่...........เดือน.............................พ.ศ...................
ขาพเจา..........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่............................อายุ...............ป
เลขประจําตัวประชาชน เปน
ขาราชการ/พนักงานราชการ
ลูกจางประจํา อื่น ๆ........................................................ตําแหนง....................................................................................................
สังกัด.........................................................................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ..................................บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที.่ ..............................หมูท.ี่ ..............ถนน........................................ตําบล/แขวง.............................................................
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด............................................รหัสไปรษณีย. ..........................โทรศัพท..........................................
ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพย............................................................................................... จํากัด
ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวา “สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให....................................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู… ……………………………………บาท
(.............................................................................................) ตามหนังสือเงินกูสามัญที.่ .............../...............ลงวันที.่ ........................................
และผูกไู ดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระ
ติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2 ถาผูกูผิดนัดชําระหนี้ตอสหกรณ ขาพเจายอมรับผิดชําระหนีแ้ ทนสําหรับเงินกูตามขอ 1 จํานวน......................................บาท
(................................................................................................) และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนดตามที่กลาวไวในหนังสือกูเ งินสําหรับกูเงินสามัญนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบตั ิตามขอผูกพันนั้นๆทุก
ประการ จนกวาหนี้สิน และคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนีร้ ายนี้ จะไดชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ไมวาเพราะเหตุผลใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการ
ค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกันไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค ้ํา
ประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกู หลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ลูกหนี้ผดิ นัด ขาพเจายินยอมชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจา หัก
จํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนีซ้ ึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาได
ทําหนังสือยินยอม ใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมตี ลอดไป ทั้งนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ตาม
หนังสือกูเงินสามัญที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอ
หนวยงานตนสังกัด ของขาพเจาใหหักเงิน ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากทีไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันทีถามีการเปลี่ยนแปลง
ที่อยูตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกันเงินกูโดยที่ขาพเจาไมแจงใหสหกรณทราบ หากสหกรณไดมีหนังสือบอกกลาว ณ สถานที่ดังกลาว
ขาพเจามิอาจปฏิเสธหรือโตแยงใดๆ วาหนังสือบอกกลาวยังไปไมถึง หรือสหกรณยังไมมหี นังสือบอกกลาวขาพเจา
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ....................................................ผูค้ําประกัน
(....................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน(สมาชิก)
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน(สมาชิก)
(...................................................)

(โปรดพลิก)

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที.่ .............................................................
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ.........................
ขาพเจา นาย/นาง.......................................................เปนคูสมรสของนาย/นาง..............................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขา งตนนี้และ
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
(ลงชื่อ)..............................................คูสมรสผูใหคํายินยอม
(................................................)
(ลงชื่อ)....................................................ผูค้ําประกัน
(..................................................)
ลงชื่อ...................................................พยาน(สมาชิก)
(.................................................)

หมายเหตุ สหกรณควรจัดใหมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ/หรือสําเนาทะเบียนบานของผูค้ําประกันไวประกอบเปนหลักฐานดวย

คําเตือนสําหรับผูค้ํา
เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด/ผูค้ําประกัน ทุกทาน
กอนที่จะลงนามในหนังสือค้ําประกัน ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค้ําประกัน
ใหเขาใจโดยชัดเจน หากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผูมีความรูกอนที่จะทําหนังสือค้ําประกัน
การที่ผูค้ําประกันลงนามในหนังสือค้ําประกันกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด เพื่อค้ําประกัน
หนี้ตามหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ เลขที่......................ลงวันที่.......................................ระหวางสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด(ผูใหก)ู กับ นาย/นาง/นางสาว................................................(ผูกู)ผูค้ําประกันจะมีความรับผิด
ตอสหกรณ (ผูใหกู) ในสาระสําคัญ ดังนี้
1. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดตามวงเงินที่กําหนดในหนังสือกูยืมเงิน
2. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินที่ผูกูคางชําระกับผูใหกู ตามหนังสือกูยืมเงินและอาจตอง
รับผิดชดใชดอกเบี้ยหรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆอีกดวย
3. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดในวงเงินกูตามหนังสือกูยืมเงิน
4 เมื่อผูกูผิดนัดชําระหนี้ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้ทั้งหมด
ที่ผูกูคางชําระ โดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรองหรือบังคับเอาจากผูกูกอน
5. เปนหนังสือค้ําประกัน ที่ผูค้ําประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนไดยกเวนไดรับความยินยอมจาก
สหกรณ
6. ผูค้ําประกันไมหลุดพนจากความรับผิดกรณีผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกแู ละผูค้ําประกันใหความ
ยินยอม
นอกจากที่กลาวไวขางตนแลว ผูค้ําประกันยังมีหนาที่และความรับผิดตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือค้ําประกัน
สําหรับเงินกูส ามัญ
ขาพเจาไดอานและรับทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ...............................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................)
ลงชื่อ................................................................เจาหนาที่สหกรณ
(..............................................................)
หมายเหตุ: ใหผูใหกูใสเครื่องหมาย /

ลงใน

หนาขอความที่มีสาระสําคัญตรงกับเงื่อนไขในหนังสือค้ําประกัน

หนังสือยินยอมใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
โอนเงินกูสามัญ เขาบัญชีธนาคารของสมาชิก
เขียนที่ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
วันที่.......................................................
ขาพเจา...................................................................................เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
เลขทะเบียนที.่ .............................หนวยงาน............................................................มีความประสงคยินยอมใหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด โอนเงินกูส ามัญ ของขาพเจาที่จะไดรับในวันที่.........................................................................................
โดยขอกูเงินจํานวน......................................บาท (................................................................................................................................)
เพื่อโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร
กรุงไทย
สาขา...............................เลขที่บัญชี.......................................................
กรุงศรี
สาขา...............................เลขที่บัญชี........................................................
บัญชีออมทรัพยของสหกรณ
เลขที่บัญชี..........................................................
ซึ่งในการโอนเงินเขาบัญชีดังกลาว ขาพเจายินยอมปฏิบัติตามระเบียบของสหกรณและระเบียบของธนาคารในการหักเงินคาธรรมเนียม
ทุกประการ
ลงชื่อ..................................................ผูกู
(.............................................)
โทร...............................................
ลงชื่อ................................................เจาหนาที่สินเชื่อ
(....................................................)

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
ใบสําคัญจายเงิน
วันที.่ ................................................
ขาพเจา..............................................................................เปนสมาชิกสหกรณฯเลขทะเบียนที.่ ...........................................
หนวยงาน...............................................ไดรับเงินกูส ามัญ จากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
จํานวน............................................บาท(......................................................................................................................................)

ลงชื่อ....................................................
(....................................................)
ผูรับเงิน
จายเงินแลว
............................ผูอนุมัติ

หนังสือขอรับเงินกู
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
เงินกูส ามัญ ครั้งที.่ ......................วันที.่ .............................................................................
เรียน กรรมการผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขศรีสะเกษ จํากัด
ตามที่ขาพเจา.................................................................................................เลขสมาชิก...................เงินเดือน................................บาท
ที่อยูปจจุบัน..............................................................................................................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ไดทําสัญญาเงินกู
สามั ญ กั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข ศรี ส ะเกษ จํ า กั ด ซึ่ ง ต อ ไปนี้ เ รี ย กว า “สหกรณ ”เป น จํ า นวนเงิ น ....…………………….. บาท
(............................................................................................................................) ตามหนังสือกูเงินสามัญ เลขที.่ .................../...................
ฉบับลงวันที.่ .................................... .ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนังสือกูเงิน” นั้น
ผูกูมีความประสงคจะขอรับเงินกูส ามัญ............................................บาท(........................................................................................................)
หักซื้อหุนเพิ่ม........................................บาทหักชําระหนี้เงินกู. ...............................................................บาท ดอกเบี้ย..............................บาท
คงเหลือรับสุทธิ.......................................บาท(...........................................................................................................................)รวมแลวผูกูมี
หนี้เงินกูสามัญจํานวน...............................บาท.(.................................................................................................................................)และผูกู
สัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเงินงวดรายเดือน งวดละเทา ๆ กัน (เวนแตงวดสุดทาย) พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ....................... ตอป หรือ
ในอัตราประกาศของสหกรณฯ แตไมเกินรอยละ 19 ตอป หรือสงคืนเงินตนและดอกเบี้ยอัตราดังกลาวรวมกันโดยเฉลี่ยเปนงวดรายเดือนทุก
เดือน รวมเงินกูส ามัญสงชําระ ……………. งวดเริ่มชําระงวดแรกตั้งแตงวดประจําเดือน..............................พ.ศ.............................เปนตนไป
เมื่อผูกูไดรับเงินจากสหกรณไมวาโดยเปนเช็คสั่งจายใหแกผูกูหรือใหแกผูรับมอบอํานาจของผูกู หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผู
กู หรือโอนเขาบัญชีเงินฝากสหกรณของผูกู และผูกูหรือผูรับมอบอํานาจของผูกูไดลงลายมือชื่อรับเงินกูทายหนังสือขอรับเงินกูฉบับนี้แลว ผูกู
ขอรับผิดชอบตามที่สหกรณไดดําเนินการตามความประสงคของผูกูดังกลาวขางตนทุกประการและใหถือวาผูกูไดรับเงินกูไปจากสหกรณ
ครบถวนเรียบรอยแลว และทั้งใหถือวาเช็คที่สหกรณออกหรือเอกสารการนําเงินกูเพื่อเขาบัญชีดังกลาว เปนหลักฐานการรับเงินของผูกูตาม
สัญญากูเงินดวย
(ลงชื่อ)........................................................ผูกู/พรอมพิมพลายนิ้วหัวแมมือ
(....................................................) ดานขวา
(ลงชื่อ).......................................................พยาน(สมาชิก)
(..................................................)
(ลงชื่อ).......................................................ผูค้ําประกัน
(ลงชื่อ)...............................................คูสมรสผูค้ําประกัน
(..................................................) (.............................................)
(ลงชื่อ).......................................................ผูค้ําประกัน
(ลงชื่อ)...............................................คูสมรสผูค้ําประกัน
(...................................................)
(.............................................)
1. บันทึกของเจาหนาที่
3. บันทึกการจายเงิน จายถูกตองแลว
ขาพเจาไดตรวจสอบคําขอรับเงินกูสิทธิการกู / สิทธิการค้ําประกัน
(ลงชื่อ) ....................................................เจาหนาที่
แลว เห็นควรใหเงินกูแกสมาชิกรายนี้ดังนี้
............../......................./.............
4. บันทึกกรณีมอบอํานาจ (จายเช็คใจนามผูกูเทานั้น)
เนื่องจากขาพเจาไมสามารถรับเงินกู ตามจํานวนที่ไดรับ
ลงชื่อ...................................................เจาหนาที่
อนุมัติดวยตนเองไดจึงมอบให..........................................
............../................/...................
รับเงินกูแทนขาพเจาและขาพเจายินยอมผูกพันตนเปน
2. บันทึกการวินิจฉัย
ลูกหนี้ตอสหกรณตั้งแตวันที่สหกรณไดจายเงินกูใหแก
( ) อนุมัติ ( ) ไมอนุมัติ ( ) อื่นๆ..................................
ผูรับมอบอํานาจเปนตนไป
(ลงชื่อ) ............................................ผูอนุมัติ
(ลงชื่อ) ...........................................ผูมอบอํานาจ
................/.........../..............
............../............../.............
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5. บันทึกผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาตกลงรับมอบอํานาจรับเงินกูและขอใหคํามั่นวาถามีเหตุที่จะตองคืนเงินที่ไดรับมา
ทั้งหมด หรือแตบางสวน ขาพเจายินยอมคืนเงินนั้นโดยไมมีขอโตแยงใด ๆ
(ลงชื่อ)..................................................ผูรับมอบอํานาจ
6. บันทึกการรับเงินกู ขาพเจาไดรับเงินกูตามจํานวนที่ไดรับอนุมัติครบถวนแลวตกลงปฏิบัติตามสัญญากูเงินสามัญ
และหนังสือขอรับเงินกูฉบับนี้ทุกประการ
(ลงชื่อ)...........................................................ผูรับเงินกู
(............................................................)
..................../...................../...................

