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รบัที่………………/…………….       หนงัสือกูท้ี่………………/………….. 

วนัที่………./………./…………       วนัที่………./……………/………….. 

                                                            บญัชีเงินกูท่ี้…………………………. 

 

คาํขอกู้เงนิสาํหรับเงนิกู้สามัญเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต  
 

            เขียนที่…………………………………………… 

วนัที่……………………………………………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จาํกดั 

ขา้พเจา้…..………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…..…..เงินเดือน / ค่าจ้าง  

เดือนละ………………บาท    ขอเสนอคาํขอกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต   เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปนี ้

ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต  จาํนวน....................................…..…บาท 

(………………………….)โดยจะนาํไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปนี ้ (ชีแ้จงเหตผุลแห่งการกูโ้ดยชดัเจน)……………………….……. 

ขอ้ ๒. ขณะนีข้า้พเจา้รบัราชการหรอืทาํงานในตาํแหน่ง …..……....…….………………….………..………...…. 

บตัรประจาํตวัประชาชน / ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ เลขที่…………………………………………..…………..………..………

สงักดั ( รพ./สสอ. )....………….……….……...........ที่อยู่ปัจจบุนั   บา้นเลขที่…...…..….ถนน……………..……...……...….

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

ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนีคื้อ 

คาํเสนอคํา้ประกัน 

ลาํดบั

ที่ 
ชื่อ – สกลุ 

สมาชิกเลข

ทะเบียนที่ 

ทาํงานประจาํใน

ตาํแหน่งและสงักดั 

เงินเดือน / 

ค่าจา้ง 

ลายมือชื่อ 

ผูค้ ํา้ประกนั 

๑      

๒      

๓      
 

                    ขอ้ ๔. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวด   งวดละ………..…..………………….…….บาท 

(พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ตามอตัราที่สหกรณก์าํหนด)  เป็นจาํนวน  …………….……..…..………..งวด  ตามระเบียบของสหกรณ ์               

 ขอ้ ๕. ในการรบัเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตใหไ้วต่้อสหกรณ์

ตามแบบที่สหกรณก์าํหนด 

                    ขอ้ ๖. ในการขอกูค้รัง้นี ้ คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี)  ไดต้กลงที่จะทาํหนงัสือยินยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ย

หนงัสือกู ้

     ลงชื่อ……………………..………………………ผูข้อกู ้

                                                                                                    (……………..………………………………)   
                                                       



 
 

บันทกึการพจิารณาใหค้วามเหน็ของผู้บังคับบัญชา 

วนัที่ ……………………………………………  

                        ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความเห็น และตามที่ไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงันี ้

                  (๑) ความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งเงินกูซ้ึ่งชีแ้จงไวใ้นคาํขอกูน้ี ้เป็นความจรงิหรือไม่เป็นความจรงิ? 

                            จรงิ         ไม่จรงิ 

                  (๒) ในเวลานีผู้ข้อกูมี้พฤติการณซ์ึ่งอาจถกูออกจากงานประจาํหรือไม่? 

                            มี            ไม่มี 

                  (๓) ผูข้อกูมี้หนีส้นิภายนอกสหกรณเ์ป็นจาํนวนมากหรือไม่? 

                            มี            ไม่มี 

                  (๔) ขอรบัรองว่าเป็นลายมือของผูข้อกูแ้ละผูค้ ํา้ประกนัจรงิหรือไม่?       จรงิ           ไม่จรงิ 
 

                                     ลายมือชื่อ……………….………………………. ตาํแหน่ง……………………………………. 

                                                   (……………………………………….) 

(รายการต่อไปนี ้เจา้หนา้ท่ีของสหกรณก์รอกเอง) 

       รายการเก่ียวกับวงเงนิกู้ของผู้กู้ 

จาํนวนเงินกู…้…………………..……..บาท 

เงินได ้

รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุน้

(บาท) 

จาํกดั 

วงเงินกู ้

(บาท) 

หนีเ้งินกูค้งเหลือ วงเงินกู ้

คงเหลือ 

(บาท) 

สามญั เพื่อเหตฉุกุเฉิน รวม 

(บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) 

   

    

      

    
 

หมายเหตุ  (๑)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่ ?      เคย      ไม่เคย 

                  (๒) ขอ้ชีแ้จงอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………… 

 

 

รายการเก่ียวกับวงเงนิกู้ของผู้คํา้ประกัน 

จาํนวนเงินตน้ที่จะตอ้งคํา้ประกนั………………………………..บาท 

ลาํดบั

ท่ี 

 

ช่ือผูค้ ํา้ประกนั 

เงินไดร้าย

เดือน  

(บาท) 

จาํกดัวงเงิน

คํา้ประกนั

(บาท) 

การคํา้ประกนัรายอื่น 
วงเงินคํา้ประกนั

คงเหลือ(บาท) ช่ือผูกู้ ้
ตน้เงินท่ีคํา้ประกัน 

คงเหลือ (บาท) 

๑       

๒       

๓       
 

หมายเหตุ  (๑)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่ ?    เคย      ไม่เคย 

                  (๒) ขอ้ชีแ้จงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………….. 
 

………………………………………..เจา้หนา้ท่ี 

(……………………………………….) 

 …………../………………/…………



 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิชาํระหนี ้

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จาํกัด 

(สาํหรับผู้กู้) 
 

 

        เขียนที่…….……………………………….. 

      วนัที่………….เดือน……….……………พ.ศ………………. 

 

 ข้าพ เจ้า…………….…………………………………………….…....... อายุ…………..ปี   เลข ท่ีบัตร 

ประจาํตัวประชาชน  ----    ปัจจุบนัอยู่บา้นเลขท่ี…….….หมู่ท่ี.……. 

ตรอก /ซอย…….…………………....   ถนน ...……………….……..   ตําบล / แขวง ....………………………. 

อาํเภอ/เขต………………..…...จังหวัด…..…..…………......รับราชการสังกัด…………….……………………

ตาํแหน่ง……………………………...…. และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จาํกัด 

เลขทะเบียนสมาชิก……… มีความประสงคใ์หส้ว่นราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงิน และนาํสง่เงินให้

สหกรณอ์อมทรพัยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยินยอมฉบบันีไ้วก้บั สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ

จงัหวดัมกุดาหาร จาํกดั  ดงันี ้

 ขอ้ 1. ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ หรือเงนิอ่ืนใด

ที่ข้าพเจ้าพึงได้รบัจากทางราชการ   หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่   ทั้งปัจจุบัน  อนาคต  ตามจาํนวนท่ี 

สหกรณ์ออมทรพัยอ์อมทรพัยส์าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร   จาํกัด  ไดแ้จง้ให ้ ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหนี ้

ชาํระค่าหุน้  หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร  จาํกัด แทนข้าพเจ้า 

ทกุเดือน 

 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลกูจา้งและไดร้บับาํเหน็จ  บาํนาญหรือเงินอ่ืนใด ขา้พเจา้

ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่ หักเงินจากเงินบาํเหน็จ  หรือเงิน

บาํนาญหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดร้บัจากทางราชการตามขอ้  1.  ตามจาํนวนท่ีสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ

จังหวัดมุกดาหาร จาํกัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจํานวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

มกุดาหาร  จาํกดั แทนขา้พเจา้ทกุครัง้ 

 ขอ้ 3. การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือบาํเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามขอ้ 2. เมื่อไดห้กั

ชาํระหนีแ้ก่ทางราชการแลว้(ถา้มี) ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งชาํระหนีใ้หส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ

จงัหวดัมกุดาหาร จาํกดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  

 ขอ้ 4. หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินตามขอ้ 3.  นี ้ใหม้ีผลตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอน

การให้คาํยินยอมนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือ 

พน้ภาระหนีส้ินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ ์ เวน้แต่จะไดร้บัคาํยินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุข

จงัหวดัมกุดาหาร จาํกดั 
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 ขอ้ 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรฐัหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินของสว่นราชการ  หรือ

หน่วยงานของรฐัหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้พเจา้โอนไปสังกัดมีอาํนาจหักเงินเดือน    

ค่าจา้ง  หรือเงินบาํนาญหรือเงินบาํเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดร้บัจากทาง

ราชการ  หน่วยงานของรฐั  หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี  เพื่อส่งชาํระหนี ้ชาํระค่าหุน้ หรือเงินอ่ืน   

ใหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จาํกดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถือ

ปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการหรือให้

หน่วยงานของรฐั  หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สงักดัอยู่เพื่อดาํเนินการดงักลา่วขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็

เป็นการเพียงพอแลว้ 

 หนังสือยินยอมฉบับนี้ทาํขึน้โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาํใน

หนงัสือนีท้ัง้หมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณข์องขา้พเจา้ทกุประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

 หนงัสือนีท้าํขึน้  3  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท้ี่  เจา้หนา้ท่ีการเงิน  ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้ับ

ขา้พเจา้  และฉบบัที่สามใหไ้วก้บัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จาํกดั  

 

 

     ลงชื่อ…………………………………………..ผูใ้หค้าํยินยอม 

             (…………………………………………) 

 

 

     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 

             (………………………………………….) 

 

     

     ลงชื่อ…………………………………………....พยาน 

             (…………………………………………..) 

 

 

 



 

 

 

              สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากร 

                                                                                      แสตมป์ตามประมวลรษัฎากร 
    

หนังสือกู้เงนิสาํหรับเงนิกู้สามัญเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
        เลขที่.........................../.......................... 

      วนัที่................เดือน.............................พ.ศ....................... 
 

 ขา้พเจา้.................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..................อาย.ุ..............ปี

เลขประจาํตวัประชาชน----   เป็น  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ

 ลกูจา้งประจาํ อ่ืน ๆ .............................................................ตาํแหน่ง..............................................................

สงักดั(รพ./สสอ.).............................................................ไดร้บัเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ..........................................บาท

ที่อยู่ปัจจบุนั บา้นเลขที่...............หมู่ที่............ถนน................................ตาํบล / แขวง....................................................

อาํเภอ / เขต..............................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์................................ 

ขอทาํหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จาํกัด   ซึ่งต่อไปนีใ้นหนงัสือกูเ้งินนีจ้ะใชค้าํว่า 

“ สหกรณ ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ ์ เป็นจาํนวน.............................บาท (..........................................................) 

โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ...................................................................และขา้พเจา้ไดร้บัเงินจาํนวนดงักลา่วนีโ้ดยถกูตอ้งแลว้ 

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบีย้เงินกูใ้หส้หกรณใ์นอตัรารอ้ยละ....................ต่อปี 

 ในกรณีที่มีเหตจุาํเป็นที่สหกรณจ์ะตอ้งเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้เงินกู ้  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณเ์ปลี่ยนแปลง

อตัราดอกเบีย้ไดต้ามที่เห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทัง้นีส้หกรณไ์ม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ 

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอชาํระคืนหนีเ้งินกูเ้ป็นงวดรายเดือน  ดงันี ้

  ตน้เงินเท่ากนัทกุงวด ๆ ละ............................................บาท  พรอ้มดอกเบีย้       จาํนวน.......................งวด 

  ตน้เงินและดอกเบีย้เท่ากนัทกุงวดๆ ละ...............................บาท                          จาํนวน......................งวด 

        ทัง้นีต้ัง้แต่งวดประจาํเดือน.................................  พ.ศ. ................... เป็นตน้ไป 

ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าการสง่คืนเงินกู ้ ( รวมทัง้ตน้เงินและดอกเบีย้ )  แต่ละงวดถงึกาํหนดภายในวนัสิน้เดือนที่ระบไุว้

สาํหรบังวดนัน้ๆ 

ขอ้ 4. ในการสง่คืนตน้เงินกูพ้รอ้มดว้ยดอกเบีย้ตามขอ้ 3. นัน้ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ้่าย 

เงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้หกัจาํนวนเงินงวดชาํระหนีซ้ึ่งขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณน์ัน้ จากเงินไดร้ายเดือน

และเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณด์ว้ยความยินยอมนีใ้หมี้อยู่ตลอดไปโดยทาํหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือน

และเงินไดอ่ื้นมอบไว ้ทัง้นีจ้นกว่าจะไดช้าํระหนีต้ามหนงัสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตนีโ้ดยสิน้เชิงแลว้ 

 ขอ้ 5. ขา้พเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าดว้ยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู ้

ใหถื้อว่าเงินกู้ที่ไดร้บัไปจากสหกรณ์นีเ้ป็นอันถึงกาํหนดส่งคืนโดยสิน้เชิงพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทันทีโดยมิพักตอ้งคาํนึงถึง

กาํหนดเวลาที่ใหไ้ว ้

 ขอ้ 6. ขา้พเจ้ายอมรบัผูกพันตามขอ้บังคับของสหกรณ์ว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจาํ

ขา้พเจา้จะตอ้งแจ้งเป็นหนังสือใหส้หกรณ์ทราบ และจัดการชาํระหนีส้ินซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิน้เสียก่อน 

ถา้ขา้พเจา้ไม่จัดการชาํระหนีส้ินใหเ้สร็จสิน้ตามที่กล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินสะสมสาํหรบั

ขา้ราชการ บาํเหน็จ บาํนาญ เงินกองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพหรือเงินอ่ืนใดที่ทาง

ราชการหรือหน่วยงานเจา้สงักดัหรือนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักลา่วเพื่อชาํระหนีต่้อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสียก่อนได ้ 



- ๒  - 

 ขอ้ 7. ในการกูเ้งินครัง้นี ้ขา้พเจา้ไดน้าํใบหุน้ของสหกรณ ์ เลขที่...................................จาํนวน........................หุน้ 

เป็นเงิน...................................บาท มาจาํนาํไวเ้ป็นประกนัเงินกูค้รัง้นีด้ว้ยและขา้พเจา้ยินยอมที่จะนาํเงินค่าหุน้ที่จะเกิดขึน้

ในภายหนา้มาประกนัเงินกูข้องขา้พเจา้ 

 ขอ้ 8. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที่อยู่จากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือนี ้ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณท์ราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

 ขอ้ 9. ตราบใดที่ขา้พเจา้มีหนีอ้ยู่กบัสหกรณ ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์หส้หกรณน์าํเงินค่าหุน้  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืนหรือ

เงินอ่ืนใดที่ขา้พเจา้ไดร้บัไปหกักลบลบหนีก้ับหนีเ้งินกูท้ี่ขา้พเจา้มีอยู่กับสหกรณไ์ด ้ เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัเงินดงักลา่วและ

ใหถื้อเอาขอ้สญัญานีเ้ป็นเจตนาของขา้พเจา้ที่จะใหห้กักลบลบหนี ้โดยใหส้หกรณมี์อาํนาจที่จะดาํเนินการหกักลบลบหนีไ้ด้

 ขอ้ 10. ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้น  จาํนวน  3 ฉบบั มอบไวใ้ห้

สหกรณ ์ หน่วยงานตน้สงักดั  และสาํหรบัขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต นีโ้ดยตลอดแลว้เห็นว่าถกูตอ้ง  

จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

     ลงชื่อ.........................................................................................ผูกู้เ้งิน 

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

     ลงชื่อ..........................................................................................พยาน 

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

     ลงชื่อ...........................................................................................พยาน 

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

คาํยินยอมของคู่สมรส (ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูกู้มี้คู่สมรส ) 

        เขียนที่............................................................... 

      วนัที่....................เดือน...................................พ.ศ........................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง...................................................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง

..........................................................ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้กูเ้งินสามญัของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งนี ้ตามหนงัสอื 

กูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต  ขา้งตน้นีแ้ละขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้คู่สมรส 

     .......................................................................คู่สมรสผูใ้หค้าํยินยอม 

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

     ........................................................................ผูกู้เ้งิน 

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

                   ขา้พเจา้..............................................................................ไดร้บัเงินกูจ้าํนวน..............................................บาท 

(.....................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตนีไ้ปเป็นการถกูตอ้งแลว้ 

ณ  วนัที่.......เดือน............................พ.ศ............ โดย รบัเป็นเงินสด เช็ค โอน/นาํเงินเขา้ฝากบญัชีของขา้พเจา้   

ชื่อธนาคาร........................................สาขา......................................เลขที่บญัช.ี................................................. 

    ลงชื่อ.......................................................................ผูร้บัเงิน 

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

    ลงชื่อ.......................................................................เจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงิน 

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

    ลงชื่อ.......................................................................เจา้หนา้ที่ผูต้รวจหนงัสือกูเ้งิน 

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



 

หนงัสือเงินกูท้ี่................./......................                      ทะเบียนผูค้ ํา้ประกนั 

ชื่อผูกู้.้...................................................             เลม่.......................หนา้.............................

         

   

 

หนังสือคํา้ประกันสาํหรับเงนิกู้สามญัเพือ่พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เลขที่............../................. 

วนัที่.............เดือน.........................พ.ศ................. 
 

 ขา้พเจา้.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............อาย.ุ..............ปี 

เลขประจาํตวัประชาชน----  เป็น  ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวิสาหกิจ

 ลกูจา้งประจาํ อ่ืน ๆ ......................................................... ตาํแหน่ง................................................................. 

สงักดั(รพ./สสอ.)........................................................................ไดร้บัเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ...............................บาท   

ที่อยู่ปัจจบุนั บา้นเลขที่...............หมู่ที.่........ถนน.....................................ตาํบล / แขวง..................................................

อาํเภอ / เขต............................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์...................................... 

ไดท้าํหนงัสือคํา้ประกนัใหไ้วต่้อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จาํกัด ซึ่งต่อไปนีใ้นหนงัสือคํา้ประกันนีจ้ะ

ใชค้าํว่า  “ สหกรณ ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี ้

 ขอ้ 1. ตามที่สหกรณไ์ดใ้ห.้............................................................กูเ้งินจาํนวนเงินกู.้..................................บาท 

(.........................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิตที่............./..............

ลงวนัที่........................................และผูกู้ไ้ดร้บัเงินไปจากสหกรณโ์ดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมคํา้ประกันหนีด้งักล่าว

พรอ้มดอกเบีย้และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอปุกรณแ์ห่งหนีน้ัน้ดว้ย 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้ินยอมคํา้ประกนัหนีด้งักลา่วตาม ขอ้ 1.และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเรื่องการสง่เงินงวดชาํระหนี ้

อตัราดอกเบีย้  และการเรียกคืนเงินกูก้่อนถึงกาํหนดตามที่กล่าวไวใ้นหนังสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตนัน้โดยตลอดแลว้ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันัน้ ๆ ทกุประการ จนกว่าหนีส้ินและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่า

ภาระติดพนัจะไดช้าํระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้ 3. ข้าพเจา้ยอมรบัผูกพันว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้

ขา้พเจา้หลดุพน้จากการคํา้ประกนัรายนี ้ จนกว่าผูท้ี่ขา้พเจา้คํา้ประกันไวน้ีจ้ะไดใ้หส้มาชิกอ่ืนซึ่งคณะกรรมการดาํเนินการ

ของสหกรณเ์ห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํา้ประกนัแทนขา้พเจา้ 

 ขอ้ 4. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนีใ้หแ้ก่สหกรณแ์ทนผูกู้ ้ หลงัจากสหกรณไ์ดส้่งหนงัสือบอกกลา่วใหแ้ก่ขา้พเจา้

แลว้ภายในหกสบิวันนบัแต่วนัที่ลกูหนีผ้ิดนดั  ขา้พเจา้ยินยอมชาํระหนีโ้ดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินไดร้าย

เดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้  หกัจาํนวนเงิน  ณ  ที่จ่าย  ชาํระหนีซ้ึ่งขา้พเจา้ตอ้งชาํระใหส้หกรณจ์ากเงินไดร้ายเดือนและ

เงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้ับ

สหกรณ์ และความยินยอมนีใ้หมี้อยู่ตลอดไป ทั้งนีจ้นกว่าจะไดช้าํระหนีต้ามหนังสือกู้เงินสาํหรบัเงินกูส้ามัญเพื่อพัฒนา

คณุภาพชีวิต ที่ขา้พเจา้ไดค้ํา้ประกนันัน้  โดยสิน้เชิงแลว้ 

 

 

 

 

สหกรณ์ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากร

แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 



 

- ๒  - 

 

 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้หส้หกรณ์

เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สงักดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ที่จ่ายใหส้หกรณจ์นกว่าสหกรณจ์ะไดร้บัชาํระหนีจ้นสิน้เชิง 

 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที่อยู่จากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณท์ราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือคํา้ประกนันีโ้ดยตลอดแลว้เห็นว่าถกูตอ้ง  จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

 

     ลงชื่อ.......................................................................................ผูค้ ํา้ประกนั 

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

     ลงชื่อ........................................................................................พยาน 

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

     ลงชื่อ........................................................................................พยาน 

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

 

 

 

คาํยินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูค้ ํา้ประกนัมีคู่สมรส ) 

       

                                                                                                  เขียนที่.............................................................. 

            วนัที่...............เดือน.................................พ.ศ........................ 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง......................................................................................................................เป็นคู่สมรส

ของนาย/นาง............................................................................................ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้ ํา้ประกัน

เงินกูส้าํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ของสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งนี ้  ตามหนังสือคํา้ประกันเงินกูข้า้งตน้นีแ้ละ

ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นสาํคญั 

     .......................................................................คู่สมรสผูใ้หค้าํยินยอม 

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

     ........................................................................ผูค้ ํา้ประกนั 

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

 

หมายเหตุ   สหกรณค์วรจดัใหมี้สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและ/หรือสาํเนาทะเบียนบา้นของผูค้ ํา้ประกนัไวป้ระกอบ

เป็นหลกัฐานดว้ย 

 

 

 



 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงนิชาํระหนี ้

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จาํกัด 

(สาํหรับผู้คํา้ประกัน) 
 

                                                                                       เขียนที่ สหกรณอ์อมทรพัย์ 

        สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จาํกดั  
 

                                 วนัท่ี............................……………..……. 
 

      ขา้พเจา้…….………….………………………………..…อาย…ุ……..ปี สมาชิกเลขท่ีเบียนท่ี............... 

เลขประจาํตวัประชาชน---- ตาํแหน่ง................................................... 

สงักดั (รพ./สสอ.)......................................................................... ปัจจบุนัอยู่บา้นเลขท่ี...…….…หมู่ท่ี………….

ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ตาํบล/ แขวง........………………..อาํเภอ / เขต………………...

จงัหวดั……..………………………….รหสัไปรษณีย.์............................โทรศพัท.์................................................

ไดค้ ํา้ประกนัการกูเ้งินของ..........................................................................................ตามหนงัสือคํา้ประกนัเงินกู ้

สาํหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต เลขท่ี................./................ ยินยอมใหผู้บ้งัคับบญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผู้

จ่ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัหกัเงินเดือน หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากหน่วยงานท่ี

ขา้พเจา้สงักัด เพื่อชาํระหนีแ้ทนลูกหนีใ้นกรณีที่ลูกหนีไ้ม่ชาํระหนีต้ามหนังสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามัญเพื่อพัฒนา

คณุภาพชีวิต เลขท่ี............/........... ลงวนัท่ี...........................................และใหแ้ก่สหกรณฯ์ หลงัจากสหกรณไ์ดส้่ง

หนังสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้ ภายในหกสิบวัน นับแต่วันท่ีลูกหนีผ้ิดนัดชาํระหนี ้และในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ย

หน่วยงาน ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคับบญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักัดใหม่ 

หกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่ขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัใหม่ เพื่อชาํระหนีด้งักลา่วใหส้หกรณฯ์ 

ต่อไป ทัง้นีจ้นกว่าจะไดช้าํระหนีต้ามหนังสือกูเ้งินสาํหรบัเงินกูส้ามัญเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิตท่ีผูค้ ํา้ประกันไดค้ํา้

ประกนันัน้ โดยสิน้เชิงแลว้ 

                ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนังสือยินยอมใหส้่วนราชการใหห้ักเงินชาํระหนี้

ตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ระบขุา้งตน้ 
 

  

      ลงชื่อ………………………………………..ผูค้ ํา้ประกนั/ผูใ้หค้าํยินยอม 

             (………………………………………) 
 

     ลงชื่อ………………………………………..พยาน 

             (……………………………………….) 
 

     ลงชื่อ………………………………………..พยาน 

             (……………………………………….) 
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