
 
รับท่ี………………/…………….       หนงัสือกูท่ี้………………/………….. 

วนัท่ี………./………./…………       วนัท่ี………./……………/………….. 

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

ค ำขอกู้เงนิกู้สำมัญเพือ่พัฒนำคุณภำพชีวิต ๒  
 

            เขียนที่…………………………………………… 
วนัที่……………………………………………… 

 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั 
     ขา้พเจา้…..………………………………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนที่…………………..….. 

เงินเดือน / ค่าจา้ง   เดือนละ………………………บาท    ขอเสนอค าขอกูเ้งินสามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ๒   เพื่อโปรด
พิจารณาดงัต่อไปนี ้
                   ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ๒      จ านวน……………………………..…บาท 
(…………………….………….………...) โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปนี ้………………………...…………………… 

       ขอ้ ๒ ขณะนีข้า้พเจา้รบัราชการหรือท างานในต าแหน่ง ………………....…….………………………..……. 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ขา้ราชการ / รฐัวิสาหกิจ เลขที่…………………………………………..…………..…………… 
สงักดั ( รพ./สสอ. )....………….……….……...........ที่อยู่ปัจจบุนั   บา้นเลขที่…...…..….ถนน……………..……...….….
ต าบล………………………อ าเภอ…………….….……….จงัหวดั……..…….………..โทรศพัท…์…..……………..…… 
                       ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนีค้ือ 

ค ำเสนอค ำ้ประกัน 
ล าดบั
ที่ 

ชื่อ – สกลุ 
สมาชิกเลข
ทะเบียนที่ 

ท างานประจ าใน
ต าแหน่งและสงักดั 

เงินเดือน / 
ค่าจา้ง 

ลายมือชื่อ 
ผูค้  า้ประกนั 

๑      
๒      
๓      

 

                    ขอ้ ๔. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอสง่ตน้เงินกูเ้ป็นงวด   งวดละ………..…..………………….…….บาท  
(พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ตามอตัราที่สหกรณก์ าหนด)  เป็นจ านวน…………….……..…..………..งวด  ตามระเบียบของสหกรณ ์
                    ขอ้ ๕. ในการรบัเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูส้  าหรบัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ๒ ใหไ้วต้่อสหกรณ์
ตามแบบที่สหกรณก์ าหนด 
                    ขอ้ ๖. ในการขอกูค้รัง้นี ้  คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี)   ไดต้กลงที่จะท าหนงัสือยินยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ย
หนงัสือกู ้

     ลงช่ือ……………………..………………………ผูข้อกู ้
                                                                                                    (……………..………………………………)   
                                                       
 



บันทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ของผู้บังคับบัญชำ 
วนัที่ ……………………………………………  

                        ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความเห็น และตามที่ไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงันี ้
                  (๑) ความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งเงินกูซ้ึ่งชีแ้จงไวใ้นค าขอกูน้ี ้เป็นความจรงิหรือไม่เป็นความจรงิ? 
                            จรงิ         ไม่จรงิ 
                  (๒) ในเวลานีผู้ข้อกูม้ีพฤติการณซ์ึ่งอาจถกูออกจากงานประจ าหรือไม่? 
                            มี            ไม่มี 
                  (๓) ผูข้อกูม้ีหนีส้นิภายนอกสหกรณเ์ป็นจ านวนมากหรือไม?่ 
                            มี            ไม่มี 
                  (๔) ขอรบัรองว่าเป็นลายมือของผูข้อกูแ้ละผูค้  า้ประกนัจรงิหรือไม่?       จรงิ           ไม่จรงิ 
 

                                     ลายมือชื่อ……………….………………………. ต าแหน่ง……………………………………. 
                                                   (……………………………………….) 

(รายการต่อไปนี ้เจา้หนา้ที่ของสหกรณก์รอกเอง) 
       รำยกำรเก่ียวกับวงเงนิกู้ของผู้กู้ 

จ านวนเงินกู…้…………………..……..บาท 
เงินได ้
รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุน้
(บาท) 

จ ากดั 
วงเงินกู ้
(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ วงเงินกู ้
คงเหลือ 
(บาท) 

สามญั เพื่อเหตฉุกุเฉิน รวม 
(บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) 

   
    

  
    

หมำยเหตุ  (๑)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่ ?      เคย      ไม่เคย 
                  (๒) ขอ้ชีแ้จงอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

รำยกำรเก่ียวกับวงเงนิกู้ของผู้ค ำ้ประกัน 
จ านวนเงินตน้ที่จะตอ้งค า้ประกนั………………………………..บาท 

ล าดบั
ท่ี 

 
ชื่อผูค้  า้ประกนั 

เงินไดร้าย
เดือน  
(บาท) 

จ ากดัวงเงิน
ค า้ประกนั

(บาท) 

การค า้ประกนัรายอื่น 
วงเงินค า้ประกนั
คงเหลือ(บาท) ชื่อผูกู้ ้

ตน้เงินท่ีค า้ประกัน 
คงเหลือ (บาท) 

๑       
๒       
๓       

 
 
หมำยเหตุ  (๑)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่ ?    เคย      ไม่เคย 
                  (๒) ขอ้ชีแ้จงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………..เจา้หนา้ที่ 
(……………………………………….) 
 …………../………………/………… 

 



 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จ ากดั 

 
 
        เขียนท่ี…….……………………………….. 

      วนัท่ี………….เดือน……….……………พ.ศ………………. 
 
 ขา้พเจา้…………….…………………………………อายุ…………..ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี……….… 

หมู่ท่ี………….ตรอก / ซอย………………..ถนน……………………….….ต าบล / แขวง……………………….. 
อ าเภอ / เขต……………………...จงัหวดั……..………………รับราชการสังกดั…………….…………………… 

ต าแหน่ง………………………………….และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั 
เลขทะเบียนสมาชิก…………มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูห่กัเงิน และน าส่งเงิน 

ใหส้หกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมฉบบัน้ีไวก้บั สอ.สสจ.มห. จ ากดั   ดงัน้ี 
 ขอ้ ๑. ยนิยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด 
ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ      หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่    ทั้งปัจจุบนั    อนาคต     ตามจ านวนท่ี 
สหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร   จ ากดั     ไดแ้จง้ให ้    ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ี 
 ช าระค่าหุน้    หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร    จ ากดั    แทนขา้พเจา้ 
ทุกเดือน 
 ขอ้ ๒. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้งและไดรั้บบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอ่ืนใด ขา้พเจา้ 
ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงิน
บ านาญหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามขอ้ ๑.  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั ไดแ้จง้และใหส่้งเงินจ านวนดงักล่าวนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  
จ ากดั   แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 
 ขอ้ ๓. การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใดตามขอ้ ๒. เม่ือไดห้กั 
ช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้(ถา้มี) ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข 
จงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 ขอ้ ๔. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินตามขอ้ ๓.  น้ี ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาวา่จะไม่ถอน 
การใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้ภาระ
หน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์       เวน้แต่จะไดรั้บค ายนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
มุกดาหาร จ ากดั 
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 ขอ้ ๕. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ านาจหกัเงินเดือน    
ค่าจา้ง     หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ    หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั     ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทาง 
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี  เพื่อส่งช าระหน้ี ช าระค่าหุน้ หรือเงินอ่ืน   
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาวา่จะถือปฏิบติั
ตามค ายนิยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ใหส่้วนราชการหรือใหห้น่วยงานของรัฐ      
หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูเ่พื่อด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการ 
เพียงพอแลว้ 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือ 
น้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 หนงัสือน้ีท าขึ้น  ๓.  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้   เจา้หนา้ท่ีการเงิน   ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บั 
ขา้พเจา้  และฉบบัท่ีสามใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร จ ากดั  
 
 

     ลงช่ือ…………………………………………..ผูใ้หค้  ายนิยอม 
             (…………………………………………) 
 
 

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

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



           สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้
           ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
           ตามประมวลรัษฎากร
       

หนังสือกู้เงินสามัญเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ ๒ 
         เลขท่ี.........................../................................ 
       วนัท่ี................เดือน.....................................พ.ศ....................... 
 

 ขา้พเจา้..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................อาย.ุ..............ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน  ----  เป็น   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 ลูกจา้งประจ า       อ่ืน ๆ .........................................................ต าแหน่ง............................................................................. 
สังกดั(รพ./สสอ.)...........................................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ..........................................บาท   
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี.............ถนน.......................................ต าบล / แขวง...........................................................
อ าเภอ / เขต...............................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์....................................... 
ขอท าหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร   จ ากดั     ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใชค้  าวา่  
“ สหกรณ์ ” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์  เป็นจ านวน.........................................บาท (...........................................................) 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ..............................................................................และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้ 
 ขอ้ ๒. ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละ................ต่อปี 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้            ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์
เปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน  ดงัน้ี 

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

  ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ....................................................บาท                จ านวน.......................งวด 
        ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน............................................................พ.ศ.............................เป็นตน้ไป 
 ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่การส่งคืนเงินกู ้  ( รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย )    แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวนัส้ินเดือนท่ีระบุไว้
ส าหรับงวดนั้นๆ 
 ขอ้ ๔. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม  ขอ้ ๓. นั้น ขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้าย- 
เงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้หกัจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินไดร้ายเดือนและ 
เงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  ความยนิยอมน้ีใหมี้อยูต่ลอดไปโดยท าหนงัสือยนิยอมใหห้ักเงินไดร้ายเดือนและ
เงินไดอ่ื้นมอบไว ้ ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒ น้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ ๕. ขา้พเจา้ยนิยอมถือวา่  ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีวา่ดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้ ให้ถือ 
วา่เงินกูท่ี้ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนด 
เวลาท่ีใหไ้ว ้
 ขอ้ ๖. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์วา่                ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า   
ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินใหเ้สร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินสะสมส าหรับ
ขา้ราชการ บ าเหน็จ   บ านาญ  เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ  (กบข.)   เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใด 
ท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ิน
เสียก่อนได ้



 
 - ๒  - 

 
 ขอ้ ๗. ในการกูเ้งินคร้ังน้ี  ขา้พเจา้ไดน้ าใบหุ้นของสหกรณ์  เลขท่ี.....................................จ านวน...........................หุน้ 
เป็นเงิน...................................บาท  มาจ าน าไวเ้ป็นประกนัเงินกูค้ร้ังน้ีดว้ยและขา้พเจา้ยนิยอมท่ีจะน าเงินค่าหุน้ท่ีจะเกิดขึ้นใน
ภายหนา้มาประกนัเงินกูข้องขา้พเจา้ 
 ขอ้ ๘. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ขอ้ ๙. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์  ขา้พเจา้ประสงคใ์หส้หกรณ์น าเงินค่าหุน้  เงินปันผล  เงินเฉล่ียคืน หรือ
เงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ได ้ เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บเงินดงักล่าวและให้
ถือเอาขอ้สัญญาน้ีเป็นเจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้ักกลบลบหน้ี     โดยใหส้หกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหักกลบลบหน้ีได ้
 ขอ้ ๑0. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้น  จ านวน  ๓.  ฉบบั มอบไวใ้ห้ 
สหกรณ์  หน่วยงานตน้สังกดั  และส าหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒  น้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  
จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
     ลงช่ือ.........................................................................................ผูกู้เ้งิน 
            (..........................................................................................) 
     ลงช่ือ..........................................................................................พยาน 
            (...........................................................................................) 
     ลงช่ือ...........................................................................................พยาน 
            (............................................................................................) 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส (ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูกู้มี้คู่สมรส ) 
        เขียนท่ี....................................................................... 
      วนัท่ี....................เดือน.............................................พ.ศ........................ 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง.............................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง..........................................................
ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้กูเ้งินสามญัของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี  ตามหนงัสือกูเ้งินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒  
ขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้คู่สมรส 
      .......................................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 
      (......................................................................) 
       
 ขา้พเจา้..........................................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน...............................................บาท 
(.........................................................)  ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒ น้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 

ณ  วนัท่ี....................เดือน....................................พ.ศ..................... โดย  รับเป็นเงินสด     เชค็   โอน/น าเงินเขา้ฝาก 
บญัชีของขา้พเจา้  ช่ือธนาคาร........................................สาขา......................................เลขท่ีบญัชี.................................................. 
     ลงช่ือ.........................................................................ผูรั้บเงิน 
            (.......................................................................) 
     ลงช่ือ......................................................................เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
            (........................................................................) 
     ลงช่ือ.......................................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจหนงัสือกูเ้งิน 
            (........................................................................) 
 



 
หนงัสือเงินกูท่ี้............../.........................                      ทะเบียนผูค้  ้าประกนั 
ช่ือผูกู้.้.....................................................     เล่ม.......................หนา้.............................
         
   

                                  หนังสือค า้ประกนัเงินกู้สามัญเพ่ือพฒันาคุณภาพชีวติ ๒ 
 

เลขท่ี.........................../................................ 
       วนัท่ี................เดือน.....................................พ.ศ....................... 
 

 ขา้พเจา้..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..........................อาย.ุ..............ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน  ----  เป็น   ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

 ลูกจา้งประจ า       อ่ืน ๆ .........................................................ต าแหน่ง............................................................................. 
สังกดั(รพ./สสอ.)..................................................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้งเดือนละ...................................บาท   
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...............หมู่ท่ี.............ถนน...........................................ต าบล / แขวง.......................................................
อ าเภอ / เขต...............................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์...................โทรศพัท.์....................................... 
ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัใหไ้วต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร   จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะ
ใชค้ าวา่  “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ ๑. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห.้..............................................................................................................กูเ้งิน   จ านวนเงินกู ้
...................................บาท(..............................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒ ท่ี............./............ 
ลงวนัท่ี.............................................................และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้   ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัหน้ี 
ดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 
 ขอ้ ๒. ขา้พเจา้ไดย้นิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ ๑.  และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี 
อตัราดอกเบ้ีย  และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒
นั้นโดยตลอดแลว้ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ  จนกวา่หน้ีสินและค่าสินไหมทดแทน      ตลอดจนค่า
ภาระติดพนัจะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ ๓. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่วา่เพราะเหตุใด ๆ  ไม่เป็นเหตุใหข้า้พเจา้ 
หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้หส้มาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ ๔.ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้      หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้ 
แลว้ภายในหกสิบวันนบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั  ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีโดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน 
และเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงิน  ณ  ท่ีจ่าย  ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระใหส้หกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใด 
ของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย   โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมให้หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์    และ 
ความยนิยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป   ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒ ท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้า
ประกนันั้น   โดยส้ินเชิงแลว้ 
 
 
 
 
 

สหกรณ์ไดร้ับยกเวน้ไม่
ตอ้งติดอากรแสตมป์ตาม

ประมวลรัษฎากร 



 
- ๒  - 

 
 ขอ้ ๕. ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้หส้หกรณ์ 
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั  ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน  ณ  ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
 ขอ้ ๖. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ขา้พเจา้ไดอ้่านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 
     ลงช่ือ.........................................................................................ผูค้  ้าประกนั 
            (..........................................................................................) 
  

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

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

 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส ) 

        เขียนท่ี....................................................................... 
      วนัท่ี....................เดือน.............................................พ.ศ........................ 
 ขา้พเจา้ นาย/นาง......................................................................................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง
............................................................................................ยนิยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิต ๒ ของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี   ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
      .......................................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 
      (......................................................................) 
      ........................................................................ผูค้  ้าประกนั 
      (......................................................................) 
     

 
หมายเหตุ   สหกรณ์ควรจดัให้มีส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้  ้าประกนัไวป้ระกอบเป็น 
                   หลกัฐานดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ 

สหกรณอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จ ากัด 
 
 

                                                                                          เขียนที่ สหกรณอ์อมทรพัย ์
        สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั  

 
                                 วนัที่............................……………..……. 
 

      ขา้พเจา้…….………….…………………………………..…อาย…ุ…..ปี  สมาชิกเลขที่เบียนที่............... 
เลขประจ าตวัประชาชน ----   ต าแหน่ง................................................... 
สงักดั (รพ./สสอ.).......................................................................... ปัจจบุนัอยู่บา้นเลขที่...…….…หมู่ที่………….
ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ต าบล/ แขวง.........………………..อ าเภอ / เขต………………...
จงัหวดั……..…………………….รหสัไปรษณีย.์...............................โทรศพัท.์................................................ได้
ค า้ประกนัการกูเ้งินของ.............................................................................................ตามหนงัสือค า้ประกนั 
หนงัสือกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ๒ เลขที่....................../...................ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่
ผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัหกัเงินเดือน หรือเงินอ่ืนใดที่ขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากหน่วยงานที่
ขา้พเจา้สงักดั เพื่อช าระหนีแ้ทนลกูหนีใ้นกรณีที่ลกูหนีไ้ม่ช  าระหนีต้ามหนงัสือเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต ๒ 
เลขที่.........../.........ลงวนัที่............................................และใหแ้กส่หกรณฯ์ หลงัจากสหกรณไ์ดส้ง่หนงัสือบอกกล่าว
ใหแ้ก่ขา้พเจา้ ภายในหกสิบวัน นบัแต่วนัที่ลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้ และในกรณีที่ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงาน ขา้พเจา้
ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัใหม่ หกัเงินเดือนหรือเงิน
อ่ืนใดที่ขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัใหม่ เพื่อช าระหนีด้งักลา่วใหส้หกรณฯ์ ต่อไป ทัง้นีจ้นกว่าจะ
ไดช้ าระหนีต้ามหนงัสือเงินกูส้ามญัเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต ๒ ที่ผูค้  า้ประกนัไดค้ า้ประกนันัน้ โดยสิน้เชิงแลว้ 
                ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยินยอมใหส้ว่นราชการใหห้กัเงินช าระหนีต้ลอด
แลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ระบขุา้งตน้ 
  

      ลงชื่อ…………………………………………..ผูค้  า้ประกนั/ผูใ้หค้  ายินยอม 
             (…………………………………………) 
 
     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ…………………………………………....พยาน 
             (…………………………………………..) 
 


