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**ไม่ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน**



 

        ธ.กรุงไทย (สาขา……………………………)  
      ชื�อบญัชี……………………………………… 

        บญัชีเลขที� ���     �      �����        �                

                                                                                                                                                                                                                                                                            

ที�………………../…….…………… 
เขียนที�……………………………………… 

         วนัที�………เดือน……………..พ.ศ……… 
 ขา้พเจา้………………..……….…………………..สมาชิกเลขทะเบียนที�………………รับราชการหรือทาํงาน
ประจาํตาํแหน่ง………….……………..……ไดรั้บเงินรายเดือน….…….บาท.สังกดั.รพ./ สสอ..….……….….………  
ขอเสนอคาํขอกูเ้งินเพื�อเหตุฉุกเฉินดงัต่อไปนี/  
 ขอ้  1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์จาํนวน……..….….……………..บาท (…………..………………………)  
อตัราดอกเบี/ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ที�ใชอ้ยูใ่นขณะที�ตอ้งชาํระหนี/ตามหนงัสือกูนี้/   โดยจะนาํไปใชเ้พื�อการ
ดงัต่อไปนี/  ……………………………………………………………………..………...………………………………. 
 ขอ้ 2.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั   งวดละ………….………….บาท     
(พร้อมอตัราดอกเบี/ยตามอตัราที�สหกรณ์กาํหนด) เป็นจาํนวน…...งวด เวน้แต่งวดสุดทา้ยเป็นจาํนวน……..………บาท   

ทั/งนี/ตั/งแต่งวดประจาํเดือน…………………………………………...เป็นตน้ไป 
 ขอ้  3.   เมื�อขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้   ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงันี/  
 3.1 ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา     หรือเจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้       ที�ไดรั้บมอบหมายจาก 
สหกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ตามจาํนวนงวดชาํระหนี/ขอ้ 2   เพื�อส่งต่อสหกรณ์ 
 3.2 ยอมใหถื้อวา่ ในกรณีใด ๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ใหเ้งินกูที้�ขอกูไ้ปจากสหกรณ์เป็นอนัถึง
กาํหนดส่งคืนโดยสิ/นเชิงพร้อมทั/งดอกเบี/ยในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาที�ตกลงไว ้
 3.3 ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ   หรืองานประจาํตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  จะแจง้เป็น
หนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการชาํระหนี/ ซึ� งมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ/นเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหนี/  
ใหเ้สร็จสิ/นตามที�กล่าวขา้งตน้ เมื�อขา้พเจา้ไดล้งชื�อรับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินสะสม บาํเหน็จ บาํนาญ  เงิน กบข. เงินกองทุน
สาํรองเลี/ยงชีพหรือเงินอื�นใด ในหลกัฐานที�ทางการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้ง จะจ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้
ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินดงักล่าว หกัเงินชาํระหนี/พร้อมดว้ยดอกเบี/ยส่งชาํระหนี/ ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ/นเสียก่อนได ้

ขอ้  >.  ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนี/ คือ 
ลาํดบัที� ชื�อ – สกุล  สมาชิกเลข

ทะเบียนที� 
ทาํงานประจาํใน

ตาํแหน่งและสังกดั 
เงินเดือน / 

ค่าจา้ง 
ลายมือชื�อ 

ผูค้ ํ/าประกนั 
@      
A      
3      

                   คาํยนิยอมของคู่สมรส ( ถา้มี  ) 

 

ลงชื�อ....................................................................ผูข้อกู ้        ลงชื�อ...................................................................................     
         (..................................................................)                            (................................................................................) 
 
 

ลงชื�อ....................................................................พยาน         ลงชื�อ...............................................................................พยาน 
        (..........................................................................)                       (.........................................................................) 

   หนงัสือกูที้�……………… …. 
   วนัที�………………………… 
    บญัชีเงินกู.้.………………… 

 รับที�………………………… 
 วนัที�……../……….../……… 

 คาํเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที� 
กาํหนดไวใ้นแบบคาํขอกูนี้/ดว้ยลายมือของตนเองโดย 
 ถูกตอ้งและครบถว้น มิฉะนั/นสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 



                                                                                                               
- 2 - 

 
(รายการต่อไปนี� เจ้าหน้าที�ของสหกรณ์กรอกเอง) 

 
จาํนวนเงินกู…้………………………………บาท 

 

จํากดัวงเงินกู้เพื�อเหตุฉุกเฉิน 

เงินไดร้ายเดือน ตน้เงินกูส้ามญั 
คงเหลือ 

ตน้เงินกูเ้พื�อเหตุ
ฉุกเฉินคงเหลือ 

จาํกดัวงเงินกู ้ จาํกดัวงเงินกู ้
คงเหลือ 

 
 

    

 
       หมายเหตุ     1.   ผูข้อกู ้เคย/ไม่เคย ผดินดัการส่งเงินงวดชาํระหนี/  หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายหรือไม่ 

�    เคย     �   ไม่เคย 
              2.  ขอ้ชี/แจงอื�น ๆ ………………………………………………………………………………… 

 
 เห็นควร   อนุมติั/ไม่อนุมติั 

……………………………………………. เจา้หนา้ที� 
 

เห็นควร อนุมติั / ไม่อนุมติั 
……………………………………………. ประธาน / รองประธาน / ผูจ้ดัการ /  

                                                           เหรัญญิก / ผูที้�ไดรั้บมอบหมาย  
 
 
 

ขา้พเจา้………………………………………………………. ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน ……..…………….. บาท 
(…….…………………………………….) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัที�…………../………………./……………. 

 
 
                                            …….………………………………………………….ผูรั้บเงิน 
                                             (ตอ้งลงลายมือชื�อในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ที�ของสหกรณ์) 

 
 จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้  ….………………………………………………… เจา้หนา้ที�การเงิน 
 
 
 
 



 
   หนงัสือเงินกู้ ที�.............................         ทะเบียนคํ �าประกนั 
   ชื�อผู้กู้ .........................................                เลม่................หน้า............... 
 
            สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม ่

ต้องติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร 

 

หนังสือคํ 
าประกันสาํหรับเงนิกู้ฉุกเฉิน 
                 เลขที�............./................. 

                                                            วนัที�..............เดือน................................พ.ศ..................... 
 

 ข้าพเจ้า..........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที�...............อาย.ุ...............ปี   

เลขประจําตวัประชาชน�-����-�����-��-�เป็น � ข้าราชการ /พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

�ลกูจ้างประจําอื�นๆ.........................................................ตําแหนง่..................................................................... 
สงักดั (รพ./สสอ. )......................................................ได้รับเงินเดือน/คา่จ้าง เดือนละ.......................................บาท   
ที�อยู่ปัจจบุนับ้านเลขที�..........หมูที่�.............ถนน..................................ตําบล/แขวง.................................อําเภอ/เขต
...............................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย์....................โทรศพัท์.....................................ได้ทํา
หนงัสือคํ �าประกนัให้ไว้ตอ่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จํากดั ซึ�งตอ่ไปนี �ในหนงัสือคํ �าประกนันี �จะใช้ 
คําวา่   “ สหกรณ์ ”    เพื�อเป็นหลกัฐานดงัตอ่ไปนี � 
 ข้อ>.ตามที�สหกรณ์ได้ให้...........................................................................................กู้ เงิน        จํานวนเงินกู้
..............................บาท (................................................................) ตามหนงัสือเงินกู้ฉกุเฉินที�............./............... 
วนัที�.........................................และผู้กู้ ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถกูต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมคํ �าประกนัหนี �ดงักลา่ว
พร้อมดอกเบี �ยและคา่สินไหมทดแทน ตลอดจนคา่ภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แหง่หนี �นั �นด้วย 
 ข้อ @. ข้าพเจ้าได้ยินยอมคํ �าประกนัหนี �ดงักลา่วตามข้อ >       และทราบข้อผกูพนัของผู้กู้ ในเรื�องการสง่เงินงวด 
ชําระหนี �  อตัราดอกเบี �ย  และการเรียกคืนเงินกู้ ก่อนถึงกําหนดตามที�กล่าวไว้ในหนงัสือกู้ เงินสําหรับเงินกู้ฉกุเฉินนั �นโดย
ตลอดแล้ว    ข้าพเจ้ายอมปฏิบตัติามข้อผกูพนันั �นๆ  ทกุประการ   จนกวา่หนี �สิน และคา่สินไหมทดแทน   ตลอดจนคา่ 
ภาระตดิพนั  จะได้ชําระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อB.ข้าพเจ้ายอมรับผกูพนัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์   ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ   ไมเ่ป็นเหตใุห้
ข้าพเจ้าหลดุพ้นจากการคํ �าประกนัรายนี �    จนกว่าผู้ ที�ข้าพเจ้าคํ �าประกนัไว้นี �จะได้ให้สมาชิกอื�น    ซึ�งคณะกรรมการ 
ดําเนินการของสหกรณ์  เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ คํ �าประกนัแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ  C. ในกรณีที�ข้าพเจ้าต้องชําระหนี �ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้       หลงัจากสหกรณ์ได้สง่หนงัสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวนันบัแตว่นัที�ลกูหนี �ผิดนดั       ข้าพเจ้ายินยอมชําระหนี �โดยให้ผู้บงัคบับญัชาหรือเจ้าหน้าที� 
ผู้จา่ยเงินได้รายเดือนและเงินได้อื�นของข้าพเจ้า   หกัจํานวนเงิน  ณ    ที�จา่ย ชําระหนี �ซึ�งข้าพเจ้าต้องชําระให้สหกรณ์ 
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื�นใดของข้าพเจ้าสง่ตอ่สหกรณ์ด้วย      โดยข้าพเจ้าได้ทําหนงัสือยินยอมให้หกัเงินได้ 
รายเดือนและเงินได้อื�นใดมอบไว้กบัสหกรณ์        และความยินยอมนี �ให้มีอยูต่ลอดไป ทั �งนี �จนกวา่จะได้ชําระหนี � 
ตามหนงัสือกู้ เงินฉกุเฉินที�ข้าพเจ้าได้คํ �าประกนันั �น  โดยสิ �นเชิงแล้ว 
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ข้อ E. ข้าพเจ้าได้ทําหนงัสือยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหกัเงินได้รายเดือนและเงินอื�นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้
สหกรณ์เพื�อแสดงตอ่หนว่ยงานต้นสงักดั ของข้าพเจ้าให้หกัเงิน ณ ที�จา่ยให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะได้รับชําระหนี � 
จนสิ �น-เชิง  

ข้อ F. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที�อยูจ่ากที�ได้แจ้งไว้ในหนงัสือ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที   
 ข้าพเจ้าได้อา่นข้อความหนงัสือคํ �าประกนันี �โดยตลอดแล้วเห็นวา่ถกูต้อง  จงึได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสําคญั 
    (ลงชื�อ)..............................................................ผู้ คํ �าประกนั 
              (.............................................................) 
 

    (ลงชื�อ)...............................................................พยาน 
              (...............................................................) 
 

    (ลงชื�อ)................................................................พยาน 
               (..............................................................) 

 
 

คาํยนิยอมของคู่สมรส 

( ใช้เฉพาะกรณีที�ผู้ คํ �าประกนัมีคูส่มรส ) 
       เขียนที�........................................................................ 
       วนัที�.............เดือน............................พ.ศ.....................   
            ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................เป็นคูส่มรสของ นาย/นาง/นางสาว      
     .................................................ยินยอมให้คูส่มรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ คํ �าประกนัเงินกู้ฉกุเฉินของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
     แหง่นี �    ตามหนงัสือคํ �าประกนัเงินกู้ ข้างต้นนี �และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื�อไว้เป็นสําคญั 
 

     ........................................................คูส่มรสผู้ให้คํายินยอม 
     (.......................................................) 
     ........................................................ผู้ คํ �าประกนั 
     (.......................................................) 
 
 

หมายเหต ุ สหกรณ์ควรจดัให้มีสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน  และ/หรือสําเนาทะเบียนบ้านของผู้ คํ �าประกนัไว้ประกอบ 
เป็นหลกัฐานด้วย 
 
 
 
 
 
 



 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ี 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด 
 
 
        เขียนที่…….……………………………….. 

      วนัที่………….เดือน……….……………พ.ศ………………. 
 
 ขา้พเจา้…………….…………………………………อาย…ุ………..ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที่……….… 
หมู่ที่………….ตรอก / ซอย………………..ถนน……………………….….ต าบล / แขวง……………………….. 
อ าเภอ / เขต……………………...จงัหวดั……..………………รับราชการสังกดั…………….…………………… 

ต าแหน่ง………………………………….และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั 
เลขทะเบียนสมาชิก…………มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / หน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยูหั่กเงิน และน าส่งเงิน 
ให้สหกรณ์ออมทรัพยท์ี่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บั สอ.สสจ.มห. จ ากดั   ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ยินยอมให้เจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด 
ที่ขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ      หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู ่    ทั้งปัจจุบนั    อนาคต     ตามจ านวนที ่
สหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร   จ ากดั     ไดแ้จง้ให้     ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี 
 ช าระค่าหุ้น    หรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร    จ ากดั    แทนขา้พเจา้ 
ทุกเดือน 
 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งและไดรั้บบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอื่นใด ขา้พเจา้ 
ยินยอมให้เจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สังกดัอยู ่หักเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงิน
บ านาญหรือเงินอื่นใดที่ขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามขอ้  1  ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั ไดแ้จง้และให้ส่งเงินจ านวนดงักล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  
จ ากดั   แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 ขอ้ 3. การหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดตามขอ้ 2 เมื่อไดหั้ก 

ช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้(ถา้มี) ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 ขอ้ 4. หนงัสือยินยอมให้หักเงินตามขอ้ 3  น้ี ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่าจะไมถ่อน 
การให้ค ายินยอมน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้ภาระ
หน้ีสินที่ขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์       เวน้แต่จะไดรั้บค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
มุกดาหาร จ ากดั 
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 ขอ้ 5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการที่สังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น   ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ที่ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่    แห่งใดแห่งหน่ึงที่ขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน    
ค่าจา้ง     หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ    หรือเงินอื่นใดในลกัษณะเดียวกนั     ที่ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทาง 
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุ้น หรือเงินอื่น   
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่าจะถือปฏิบตัิ
ตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดม้ีหนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือให้หน่วยงานของรัฐ      
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นที่ขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการ 
เพียงพอแลว้ 
 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือ 
น้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 หนงัสือน้ีท าขึ้น  3  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัที่หน่ึงเก็บไวท้ี่   เจา้หนา้ที่การเงิน   ฉบบัที่สองเก็บไวก้บั 

ขา้พเจา้  และฉบบัที่สามให้ไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั  
 
 
     ลงช่ือ…………………………………………..ผูใ้ห้ค ายินยอม 
             (…………………………………………) 
 
 
     ลงช่ือ……………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
 
     
     ลงช่ือ…………………………………………....พยาน 
             (…………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


