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**ไม่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน**



           สหกรณ์ไดร้ับยกเวน้ 
                         ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
           ตามประมวลรัษฎากร  

หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
                           เลขที่.........................../................................ 
                        วนัที่................เดอืน.....................................พ.ศ....................... 
 

 ขา้พเจา้.............................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.................อายุ...............ปี เลขประจ าตวัประชาชน

----    เป็น    ขา้ราชการ / พนกังานรัฐวิสาหกิจ      ลูกจา้งประจ า     

   อื่น ๆ ..............................................ต าแหน่ง..................................................................สังกดั........................... ...................................
ไดร้ับเงินเดอืน/ค่าจา้ง   เดือนละ...................................บาท  ที่อยูปั่จจุบนั บา้นเลขที่...............หมู่ที่.............ถนน.........................................
ต าบล / แขวง...............................................อ าเภอ / เขต...............................จงัหวดั.........................................รหัสไปรษณีย.์.......................
โทรศพัท์........................................ขอท าหนงัสือกูเ้งินให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพย์................................................................................จ ากดั 
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใชค้ าว่า  “ สหกรณ์ ” เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์  เป็นจ านวน................................................บาท (......................................................................) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ..............................................................................และขา้พเจา้ไดร้ับเงินจ านวนดงักล่าวน้ีโดยถกูตอ้งแลว้ 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบี้ยเงนิกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัราร้อยละ..........................................ต่อปี 
  ในกรณีที่มีเหตุจ าเป็นที่สหกรณ์จะตอ้งเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบี้ยเงินกู ้            ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เปลีย่นแปลง
อตัราดอกเบี้ยไดต้ามที่เห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหน้า 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดอืน  ดงัน้ี 

  ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ.......................................................บาท  พร้อมดอกเบี้ย       จ านวน.......................งวด 

  ตน้เงินและดอกเบี้ยเท่ากนัทกุงวดๆ ละ....................................................บาท                จ านวน.......................งวด 
        ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน............................................................พ.ศ.............................เป็นตน้ไป 
 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าการส่งคืนเงนิกู(้รวมทั้งตน้เงนิและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวนัส้ินเดอืนที่ระบุไวส้ าหรับงวดนั้นๆ 
 ขอ้ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบี้ยตาม  ขอ้ 3.นั้น  ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าที่ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน
และเงินไดอ้ืน่ของขา้พเจา้   หักจ านวนเงนิงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จากเงินไดร้ายเดอืนและเงินไดอ้ืน่ของขา้พเจา้เพื่อ
ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้  ทั้งน้ีจนกว่าจะได้
ช าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยินยอมถอืว่า  ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ที่ว่าดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้   ให้ถือว่าเงนิกูท้ี่
ไดร้ับไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพรอ้มทั้งดอกเบี้ยในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว ้
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า   ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า  ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้
เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 
 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามที่กล่าวในวรรคกอ่น ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าที่ผูจ่้ายเงินสะสมส าหรับ
ขา้ราชการ บ าเหน็จ   บ านาญ  เงนิกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  (กบข.)   เงินกองทนุส ารองเลี้ยงชีพหรือเงนิอืน่ใดที่ทางราชการหรือ
หน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้งจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หักเงินดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้ 
 ขอ้ 7. ในกรณีที่ขา้พเจา้เป็นผูผิ้ดนดัช าระหน้ี  ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้สหกรณ์ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  7.1 ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหน้ีที่คา้งช าระให้แก่ขา้พเจา้ได ้ ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์แจง้ความเป็นหน้ีให้แก ่
บุคคลต่อไปน้ี 
  1...........................................................................................................................โทร..... ................................................... 
ที่อยู่.................................................................................................................................................................................................................. 
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  7.2 ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ตามที่อยู่ในสัญญาเงินกูฉ้บบัน้ี ขา้พเจา้ตกลงให้ติดต่อไปยงัสถานที่ต่อไปน้ี 
        สถานที่..........................................................................................................................โทร.........................................  

7.3 ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหน้ีได ้เกินกว่า  1  ครั้ งต่อวนั   ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์   ตั้งแต่เวลา  08.00 น. 
ถึงเวลา 20.00 น. และในวนัหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถงึเวลา 18.00 น. ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว ้

ขอ้ 8. ในการกูเ้งินครั้ งน้ี  ขา้พเจา้ไดน้ าใบหุ้นของสหกรณ์  เลขที.่.................จ านวน................หุน้ เป็นเงนิ.............................บาท  
มาจ าน าไวเ้ป็นประกนัเงินกูค้รั้ งน้ีดว้ยและขา้พเจา้ยินยอมที่จะน าเงินค่าหุ้นที่จะเกิดขึ้นในภายหน้ามาประกนัเงินกูข้องขา้พเจา้ 
 ขอ้ 9. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที่อยู่จากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัท ี
 ขอ้ 10. ตราบใดที่ขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์  ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น  เงินปันผล  เงนิเฉลีย่คืน หรือเงนิอื่นใดที่
ขา้พเจา้ไดร้ับไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท้ี่ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้ เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดร้ับเงินดงักล่าวและให้ถือเอาขอ้สัญญาน้ีเป็น
เจตนาของขา้พเจา้ที่จะให้หักกลบลบหน้ี     โดยให้สหกรณ์มีอ านาจที่จะด าเนินการหักกลบลบหน้ีได ้
 ขอ้ 11. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ืน่  จ านวน  3   ฉบบั    มอบไวใ้ห้สหกรณ์  
หน่วยงานตน้สังกดั  และส าหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถกูตอ้ง  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อ
หน้าพยาน 
     ลงช่ือ.........................................................................................ผูกู้เ้งิน  
            (..........................................................................................) 
 

ลงช่ือ.......................................................................................พยาน      ลงช่ือ.......................................................................................พยาน 
        (......................................................................................)                        (......................................................................................) 

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูกู้มี้คู่สมรส ) 

        เขียนที่....................................................................... 
      วนัที่....................เดือน.............................................พ.ศ........................ 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง.............................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง..........................................................ยินยอมให้
คู่สมรสของขา้พเจา้กูเ้งินสามญัของสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญัต่อหน้าคู่สมรส 
      .......................................................................คูส่มรสผูใ้หค้ ายินยอม 
      (......................................................................) 
      ........................................................................ผูกู้เ้งิน 
      (......................................................................) 
     

 ขา้พเจา้...............................................................................................ไดร้ับเงนิกูจ้  านวน............................................................บาท 
(.................................................................................... .............................)     ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงนิกูส้ามญัน้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

ณ  วนัที่.....................เดอืน........................................พ.ศ.........................   โดย  รับเป็นเงนิสด      เช็ค      โอน/น าเงนิเขา้ฝาก 
บญัชีของขา้พเจา้  ช่ือธนาคาร.............................................สาขา......................................เลขทีบ่ญัชี.......................................................... 
     ลงช่ือ.........................................................................ผูร้ับเงิน 
            (.......................................................................) 
ลงช่ือ................................................................เจา้หน้าที่ผูจ่้ายเงิน      ลงช่ือ......................................................เจา้หน้าที่ผูต้รวจหนงัสือกูเ้งิน 
       (..................................................................)                                        (.....................................................) 



 
 
 

หนงัสือเงินกูท้ี่............../.........................                                 ทะเบียนผูค้ ้าประกนั 
ช่ือผูกู้.้.....................................................                    เล่ม.......................หน้า.............................
         

                                        หนังสือค ำ้ประกันส ำหรับเงินกู้สำมัญ           สหกรณ์ไดร้ับยกเวน้ 

                             ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
                                                                                                                                                                                          ตามประมวลรัษฎากร 
          

                  เลขที่.........................../................................ 
                        วนัที่................เดอืน.....................................พ.ศ....................... 
 

 ขา้พเจา้.....................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่.............อาย.ุ..........ปี  เลขประจ าตวั

ประชาชน   ----  เป็น   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ     ลูกจา้งประจ า 

  อื่น ๆ .................................................ต าแหน่ง....................................................................สังกดั..........................................................
ไดร้ับเงินเดอืน/ค่าจา้ง    เดือนละ.................................บาท  ที่อยูปั่จจุบนั บา้นเลขที่..................หมู่ที่............ถนน........................................
ต าบล/แขวง....................................อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์...............................
โทรศพัท์.............................................ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ี
ในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้ าว่า  “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ตามที่สหกรณ์ไดใ้ห้....................................................................................กูเ้งิน   จ านวนเงนิกู้..............................................
(...................................................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัที่............./..............ลงวนัที่..................................................
และผูกู้ไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้    ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทน    ตลอดจน
ค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้นิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบี้ย  
และการเรียกคืนเงนิกูก้อ่นถึงก าหนดตามที่กล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งนิส าหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนั
นั้น ๆ    ทุกประการ     จนกว่าหน้ีสิน       และค่าสินไหมทดแทน      ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จาก
การค ้าประกนัรายน้ี   จนกว่าผูท้ี่ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอื่น  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์    เห็นสมควรเขา้เป็น
ผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 4. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้      หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้ภายใน
หกสิบวนันบัแต่วนัที่ลูกหน้ีผิดนดั  ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าที่ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอืน่ใดของ
ขา้พเจา้  หักจ านวนเงิน  ณ  ที่จ่าย  ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอืน่ใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย   
โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอืน่ใดมอบไวก้บัสหกรณ์    และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป   ทั้งน้ี
จนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัที่ขา้พเจา้ไดค้ ้าประกนันั้น   โดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอืน่ใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานตน้สังกดั  ของขา้พเจา้ให้หักเงิน  ณ  ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะไดร้ับช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยที่อยู่จากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
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 ขอ้ 7. ในกรณีที่ผูกู้ผิ้ดนดัช าระหน้ี  ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้สหกรณ์ด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
  7.1 ถา้สหกรณ์ไม่สามารถแจง้ความเป็นหน้ีที่คา้งช าระให้แก่ขา้พเจา้ได ้       ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์แจง้ความเป็นหน้ี 
ให้แก่บุคคลต่อไปน้ี 
  1............................................................................................................................ .....โทร.................................................. 
ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................................................................ 

2.................................................................................................................................โทร.............................. .................... 
ที่อยู่...................................................................................................................... ............................................................................................ 
  7.2 ถา้สหกรณ์ไม่สามารถติดต่อขา้พเจา้ตามที่อยู่ในสัญญาเงินกูฉ้บบัน้ี ขา้พเจา้ตกลงให้ติดต่อไปยงัสถานที่ต่อไปน้ี 
        สถานที่...................................................................................................................... ....โทร......................................... 

7.3 ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหน้ีได ้เกินกว่า  1   ครั้ งต่อวนั   ในวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์     ตั้งแต่เวลา   08.00 น. 
ถึงเวลา 20.00 น. และในวนัหยุดราชการ เวลา 08.00 น. ถงึเวลา 18.00 น. ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว ้

ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
     ลงช่ือ.........................................................................................ผูค้  ้าประกนั 
            (..........................................................................................) 
  

     ลงช่ือ..........................................................................................พยาน 
            (...........................................................................................) 
  

     ลงช่ือ............................................................................................พยาน 
            (............................................................................................) 
 

 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส ) 

        เขียนที่.................................................................................... 
      วนัที่....................เดือน....................................................พ.ศ.............................. 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง....................................................................................... ............................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง
......................................................................................................ยินยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัของสหกรณ์
ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือค ้าประกนัเงนิกูข้า้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
      .......................................................................คูส่มรสผูใ้ห้ค ายินยอม 
      (......................................................................) 
      ........................................................................ผูค้  ้าประกนั 
      (......................................................................) 
     

 
 
 
 


