เอกสารที่ใชประกอบการยื่นกูเงินสวัสดิการ
1. หนังสือคําขอกูเงิน
จํานวน 2 ฉบับ
2. หนังสือรับรองเงินเดือนที่เจาหนาทีก่ ารเงินและหัวหนาหนวยงานรับรอง
จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาสลิปเงินเดือนๆ สุดทายที่จะยื่นกู (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน 1 ฉบับ
4. บัตรประจําตวผูกู (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน 1 ฉบับ
5. บัตรประจําตัวคูสมรสผูกู (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน 1 ฉบับ
6. สําเนาทะเบียนบานทั้งผูก ู คูสมรสผูกู พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
7. บัตรประจําตวผูค้ําประกัน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน 1 ฉบับ
8. บัตรประจําตัวคูสมรสผูค้ําประกัน (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
จํานวน 1 ฉบับ
9. สําเนาทะเบียนบานทั้งผูค ้ําประกัน คูสมรสผูค้ําประกัน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
10 .หนังสือค้ําประกันเงินกู
จํานวน 2 ฉบับ
11. สําเนาหลักฐานการเปลีย่ น ชื่อ - สกุล (กรณีเปลีย่ นชือ่ -สกุล) ของทุกคน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง จํานวน 1 ฉบับ
12. สําเนาใบมรณบัตร (กรณีคูสมรสผูกูเสียชีวิต) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
13. สําเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (ดานหนาสมุดที่รายละเอียดมีชื่อและเลขที่บัญชีของผูกู) จํานวน 1 ฉบับ
14. สําเนาหลักฐานการหยา (กรณีหยา) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
จํานวน 1 ฉบับ
15. ผูค้ําประกันจะตองกรอกรายละเอียดในหนังสือค้ําประกันดวยลายมือชื่อดวยตนเอง
หมายเหตุ

สมาชิกสามารถกูได 3 เทาของเงินเดือน สูงสุดไมเกิน 150,000 บาท ผอนชําระสูงสุด 12 งวด สมาชิกตองมี
เงินเดือนคงเหลือ 22% หลังหักคาใชจายตางๆ แลว

คําขอกูที่............................................
วันที่รับคําขอกู..................................

หนังสือกูที่........................................
วันที่............../................../................

คําขอและหนังสือกูเงินเพื่อสวัสดิการ
ขาพเจา..........................................................................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด
เลขทะเบียนที่...............................ชื่อคูสมรส....................................................................................................................................อยูบานเลขที่.........................................
............................................................................................รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง ..........................................................................................................
สังกัด............................................................................ไดรับเงินไดรายเดือน......................................................................บาท ขอทําหนังสือกูเงินเพื่อสวัสดิการใหไวตอ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ เปนจํานวนเงิน........................................บาท (......................................................................................................................)
และขาพเจาไดรับเงินดังกลาวในวันทําสัญญากูนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวา ขาพเจาขอสงเงินตนพรอมดอกเบี้ย จํานวนเงิน...................................บาท(.........................................................................................)
เวนแตงวดสุดทายสง .......................................บาท รวมจํานวน...............................งวด ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน................................................................. เปนตนไป
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณฯ จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดได
ตามที่เห็นสมควร เมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณฯ ไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณหักเงินไดรายเดือนของขาพเจา
ตามจํานวนงวดชําระหนี้ขอ 2 เพื่อสงตอสหกรณ
ขอ 4. ขาพเจายินยอมถือวาในกรณีใดๆ ซึ่งกําหนดในระเบียบ ขอบังคับของสหกรณฯ วาดวยการเรียกคืนเงินกูใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 5. ขาพเจายอมรับ ผูกพัน ตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจํา จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวมาขางตน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจาย
เงินเดือน คาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางพึงจะจายเงินใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาว
เพื่อชําระหนี้พรอมดวยดอกเบี้ยสงชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 6. ขาพเจาขอเสนอผูค้ําประกันดังตอไปนี้
ลําดับ
สมาชิก
ทํางานประจํา
เงินเดือน/คาจาง
ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
ชื่อ-สกุล
ในตําแหนงและสังกัด
ที่
เลขทะเบียนที่

หนังสือกูนี้ทําไว ณ วันที่ทซี่ ึ่งระบุขางตนและ
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อเปนสําคัญตอหนาพยาน

ขาพเจาคูสมรสของผูกูยินยอมใหผูกู
กูเงินตามหนังสือกูเงินฉบับนี้ได

...........................................................................................ผูขอกู
(......................................................................................)
...........................................................................................พยาน
(.....................................................................................)

........................................................................................คูสมรส
(.......................................................................................)
......................................................................................พยาน
(.......................................................................................)

สําหรับเจาหนาที่สหกรณฯ
จํานวนตนเงินกูคงเหลือ ณ วันที่ .............................................................
สามัญ
จํานวนเงิน

ฉุกเฉิน
งวดละ

จํานวนเงิน

คุณภาพชีวิต
งวดละ

..............................................................................เจาหนาที่บันทึกขอมูล

จํานวนเงิน

เงินฝากรายเดือน
งวดละ

บาท

...........................................................เจาหนาที่การเงิน

ผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด
......................................................................ผูจัดการ

...................................................ประธานกรรมการ/ผูไดรับมอบหมาย

คําขอกูที่............................................
วันที่รับคําขอกู..................................

หนังสือกูที่........................................
วันที่............../................../................

คําขอและหนังสือกูเงินเพื่อสวัสดิการ
ขาพเจา..........................................................................................................................................สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด
เลขทะเบียนที่...............................ชื่อคูสมรส....................................................................................................................................อยูบานเลขที่.........................................
............................................................................................รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง ..........................................................................................................
สังกัด............................................................................ไดรับเงินไดรายเดือน......................................................................บาท ขอทําหนังสือกูเงินเพื่อสวัสดิการใหไวตอ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณฯ เปนจํานวนเงิน........................................บาท (......................................................................................................................)
และขาพเจาไดรับเงินดังกลาวในวันทําสัญญากูนี้โดยถูกตองแลว
ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวา ขาพเจาขอสงเงินตนพรอมดอกเบี้ย จํานวนเงิน...................................บาท(.........................................................................................)
เวนแตงวดสุดทายสง .......................................บาท รวมจํานวน...............................งวด ทั้งนี้ตั้งแตงวดประจําเดือน................................................................. เปนตนไป
ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่สหกรณฯ จะตองเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูแลว ขาพเจายินยอมใหสหกรณฯ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดได
ตามที่เห็นสมควร เมื่อใดก็ได ทั้งนี้สหกรณฯ ไมจําเปนตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา
ขอ 3. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา ที่ไดรับมอบหมายจากสหกรณหักเงินไดรายเดือนของขาพเจา
ตามจํานวนงวดชําระหนี้ขอ 2 เพื่อสงตอสหกรณ
ขอ 4. ขาพเจายินยอมถือวาในกรณีใดๆ ซึ่งกําหนดในระเบียบ ขอบังคับของสหกรณฯ วาดวยการเรียกคืนเงินกูใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดย
สิ้นเชิงพรอมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ใหไว
ขอ 5. ขาพเจายอมรับ ผูกพัน ตามขอบังคับของสหกรณวา ถาขาพเจาลาออกหรือยายจากราชการ หรืองานประจํา จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบ
และจัดการชําระหนี้สินซึ่งขาพเจามีอยูตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอน ถาขาพเจาไมจัดชําระหนี้ใหเสร็จสิ้นตามที่กลาวมาขางตน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจาย
เงินเดือน คาจาง เงินสะสม บําเหน็จ บํานาญ หรือเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการ หรือหนวยงานเจาสังกัดหรือนายจางพึงจะจายเงินใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาว
เพื่อชําระหนี้พรอมดวยดอกเบี้ยสงชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จสิ้นเสียกอนได
ขอ 6. ขาพเจาขอเสนอผูค้ําประกันดังตอไปนี้
ลําดับ
สมาชิก
ทํางานประจํา
เงินเดือน/คาจาง
ลายมือชื่อผูค้ําประกัน
ชื่อ-สกุล
ในตําแหนงและสังกัด
ที่
เลขทะเบียนที่

หนังสือกูนี้ทําไว ณ วันที่ทซี่ ึ่งระบุขางตนและ
ขาพเจาไดลงลายมือชื่อเปนสําคัญตอหนาพยาน

ขาพเจาคูสมรสของผูกูยินยอมใหผูกู
กูเงินตามหนังสือกูเงินฉบับนี้ได

...........................................................................................ผูขอกู
(......................................................................................)
...........................................................................................พยาน
(.....................................................................................)

........................................................................................คูสมรส
(.......................................................................................)
......................................................................................พยาน
(.......................................................................................)

สําหรับเจาหนาที่สหกรณฯ
จํานวนตนเงินกูคงเหลือ ณ วันที่ .............................................................
สามัญ
จํานวนเงิน

ฉุกเฉิน
งวดละ

จํานวนเงิน

คุณภาพชีวิต
งวดละ

..............................................................................เจาหนาที่บันทึกขอมูล

จํานวนเงิน

เงินฝากรายเดือน
งวดละ

บาท

...........................................................เจาหนาที่การเงิน

ผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด
......................................................................ผูจัดการ

...................................................ประธานกรรมการ/ผูไดรับมอบหมาย

สัญญาเงินกูที่........................................
หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสวัสดิการในหนี้ที่สมบูรณ

ชื่อผูกู....................................................

เลขที่คําขอกู................................................................. วันที่ ................................................................................
ขาพเจา...............................................................................สมาชิกเลขที่...................อายุ....................เลขประจําตัวประชาชน..........................................................
เปน ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางประจํา
อื่นๆ ......................................................ตําแหนง...........................................................................................
สังกัด..................................................................................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจางเดือนละ........................................................................บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................................................ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกัน
จะใชคําวา”สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให..........................................................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู....................................................................................
(............................................................................................................)ตามหนังสือสัญญาเงินกูเลขที่........................./.........................ลงวันที่.............................................
เพื่อ..............................................................................................................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
และคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนกําหนดตามที่กลาว
ไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสวัสดิการนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะได
ชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกัน
ไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกูหลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอม
ชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาหักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน
และเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้
จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัดของขาพเจาใหหักเงิน
ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ...................................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................................)

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

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

ลงชื่อ................................................................................ผูเขียน/ผูพิมพ
(.................................................................................)
สําหรับเจาหนาที่

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชในกรณีที่ผคู ้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่................................................................................................
วันที่................เดือน..........................................พ.ศ...........................
ขาพเจา นาย/นาง............................................................................เปนคูสมรสของ นาย/นาง...........................................................................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูคา้ํ ประกันเงินกูของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
.........................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม ........................................................ ผูค้ําประกัน ………………………………….………พยาน
(........................................................)
(........................................................)
(................................................................)
สําหรับสหกรณ
ผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด
...........................................................................................ประธานกรรมการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
.......................................................................................... ผูจัดการ

สัญญาเงินกูที่........................................
หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกูสวัสดิการในหนี้ที่สมบูรณ

ชื่อผูกู....................................................

เลขที่คําขอกู................................................................. วันที่ ................................................................................
ขาพเจา...............................................................................สมาชิกเลขที่...................อายุ....................เลขประจําตัวประชาชน..........................................................
เปน ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลูกจางประจํา
อื่นๆ ......................................................ตําแหนง...........................................................................................
สังกัด..................................................................................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจางเดือนละ........................................................................บาท
ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่..................................................................................................................................................................................................................................
โทรศัพท...........................................................................................ไดทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด ซึ่งตอไปนี้ในหนังสือค้ําประกัน
จะใชคําวา”สหกรณ” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้
ขอ 1. ตามที่สหกรณไดให..........................................................................................................กูเงิน จํานวนเงินกู....................................................................................
(............................................................................................................)ตามหนังสือสัญญาเงินกูเลขที่........................./.........................ลงวันที่.............................................
เพื่อ..............................................................................................................และผูกูไดรับเงินไปจากสหกรณโดยถูกตองแลว ขาพเจายินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวพรอมดอกเบี้ย
และคาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้นั้นดวย
ขอ 2. ขาพเจาไดยินยอมค้ําประกันหนี้ดังกลาวตามขอ 1 และทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงเงินงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และการเรียกคืนเงินกูกอนกําหนดตามที่กลาว
ไวในหนังสือกูเงินสําหรับเงินกูสวัสดิการนั้นโดยตลอดแลว ขาพเจายอมปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ จนกวาหนี้สินและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพัน จะได
ชําระครบถวนแลว
ขอ 3. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณไมวาเพราะเหตุใดๆ ไมเปนเหตุใหขาพเจาหลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้ จนกวาผูที่ขาพเจาค้ําประกัน
ไวนี้จะไดใหสมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ เห็นสมควรเขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา
ขอ 4. ในกรณีที่ขาพเจาตองชําระหนี้ใหแกสหกรณแทนผูกูหลังจากสหกรณไดสงหนังสือบอกกลาวใหแกขาพเจาแลวภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด ขาพเจายินยอม
ชําระหนี้โดยใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจาหักจํานวนเงิน ณ ที่จาย ชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองชําระใหสหกรณจากเงินไดรายเดือน
และเงินอื่นใดของขาพเจาสงตอสหกรณดวย โดยขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวกับสหกรณ และความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ทั้งนี้
จนกวาจะไดชําระหนี้ตามหนังสือกูเงินที่ขาพเจาไดค้ําประกันนั้นโดยสิ้นเชิงแลว
ขอ 5. ขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหผูบังคับบัญชาหักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นใดของขาพเจามอบไวใหสหกรณเพื่อแสดงตอหนวยงานตนสังกัดของขาพเจาใหหักเงิน
ณ ที่จายใหสหกรณจนกวาสหกรณจะไดรับชําระหนี้จนสิ้นเชิง
ขอ 6. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือ ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ขาพเจาไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
ลงชื่อ...................................................................................ผูค้ําประกัน
(................................................................................)

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

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

ลงชื่อ................................................................................ผูเขียน/ผูพิมพ
(.................................................................................)
สําหรับเจาหนาที่

คํายินยอมของคูสมรส
(ใชในกรณีที่ผคู ้ําประกันมีคูสมรส)
เขียนที่................................................................................................
วันที่................เดือน..........................................พ.ศ...........................
ขาพเจา นาย/นาง............................................................................เปนคูสมรสของ นาย/นาง...........................................................................................................
ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูคา้ํ ประกันเงินกูของสหกรณออมทรัพยแหงนี้ ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ
.........................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม ........................................................ ผูค้ําประกัน ………………………………….………พยาน
(........................................................)
(........................................................)
(................................................................)
สําหรับสหกรณ
ผูมีอํานาจลงนามแทนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขลําปาง จํากัด
...........................................................................................ประธานกรรมการ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
.......................................................................................... ผูจัดการ

หนังสือรับรองเงินเดือน
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด
ตามที่ นาย/นาง/น.ส. .................................................................................................เลขทะเบียนสมาชิก.................................
หน่วยงาน ..............................................................อายุ.........................ปี ได้ยื่นกู้เงิน.................................................................................
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จํานวน...............................................บาท โดยผ่อนชําระงวดละ............................บาท
จํานวน...............................งวด ข้าพเจ้าขอเรียนว่า ข้าราชการ/ลูกจ้าง ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการหักเงิน ดังนี้
ข้อมูลสําหรับ
ข้อมูลสําหรับ
ข้อมูลสําหรับ
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
ยอดกู้.......................บาท ยอดกู้.......................บาท ยอดกู้.......................บาท

รายการ

หมายเหตุ

1. เงินเดือน
2. รายการหัก
- กบข.
- ภาษี
- ฌาปนกิจ
- สหกรณ์ฯสุทธิ
หุ้น
สามัญ
สวัสดิการ
พิเศษ
เงินฝาก
สคก.
ธนาคาร
- อาคารสงเคราะห์
- ออมสิน
- ธนาคารอืน่ ๆ
- ผ่อนยานพาหนะ
- อื่นๆ
ยอดคงเหลือสุทธิ
ข้อมูลดังกล่าว ณ วันที.่ ...................เดือน................................พ.ศ. ............................
ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน
(.................................................)
ลงชื่อ..................................................หัวหน้าหน่วยงาน
(.................................................)

