
 
 
 
 
 

                                  เอกสารประกอบการย่ืนกู้เงินฉุกเฉินเพ่ืออุปโภคบริโภค 
  1.ใหแ้นบสลิปเงินเงินเดือนประจ ำเดือนล่ำสุด(เดือนก่อนยืน่ค ำขอ)โดยมีเจำ้หนำ้กำรเงิน หรือ 

ไดรั้บมอบหมำย  รับรองรำยได ้
  2.ใหแ้นบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน หรือ บตัรขำ้รำชกำร ทั้งผูกู้ ้– ผูค้  ้ำประกนั 
     - ในกรณีท่ีสมำชิกแนบส ำเนำบตัรขำ้รำชกำร  ตอ้งแนบส ำเนำทะเบียนบำ้น ของสมำชิกดว้ย 
  3.ใหแ้นบส ำเนำทะเบียนสมรสผูกู้+้ผูค้  ้ำ (ถำ้มี) 
  (เอกสำรประกอบกำรยืน่กู ้ล ำดบัท่ี 1 -3 ใหผู้มี้ลำยช่ือในเอกสำรรับรองส ำเนำถูกตอ้งทุกแผน่) 

 
 

                                      ข้อปฎิบัติในการพมิพ์เอกสารประกอบการย่ืนกู้  
ใหย้ืน่กูโ้ดยมีบุคคลค ้ำประกนั  ใหส้มำชิกพิมพเ์อกสำรดงัน้ี  (ใหส่้งเอกสำรทุกแผน่) 

1. ค ำขอและหนงัสือกูเ้งินฉุกเฉินเพื่ออุปโภคบริโภค  (ผูกู้)้ 
2. หนงัสือยนิยอมใหส่้วนรำชกำรหกัเงินช ำระหน้ี (ผูกู้)้ 
3. หนงัสือยนิยอมใหส้หกรณ์หกัเงินปันผลเฉล่ียคืนประจ ำปี (ผูกู้)้ 
4. หนงัสือค ้ำประกนัเงินกูฉุ้กเฉินเพื่ออุปโภคบริโภค  (ผูค้  ้ำประกนั) 
5. หนงัสือยนิยอมใหส่้วนรำชกำรหกัเงินช ำระหน้ี (ผูค้  ้ำประกนั)  

หมำยเหตุ     กำรพิมพเ์อกสำรกรณีเอกสำรมี 2 หนำ้   
                    ใหส้มำชิกพมิพ ์ดำ้นหนำ้-ดำ้นหลงัไวใ้น (กระดำษ A4) แผน่เดียวกนั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค าขอและหนังสือกู้เงินฉุกเฉินเพ่ืออุปโภคบริโภค 
                                                                                                                เขียนที่สหกรณอ์อมทรพัย ์

                                                                                                                                             สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั 
                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                วนัท่ี................................................................... 
เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั 
             ขา้พเจา้………………..……………..….………………………………..สมาชิกเลขทะเบยีนที่…………………อาย…ุ………ปี  

เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ----   ต าแหน่ง...................................................... 
สงักดั (รพ./สสอ.).................................................ไดร้บัเงินเดือน/ค่าจา้ง รวมเดือนละ ......................................บาท ที่อยู่ปัจจบุนัเลขที่ 
.................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย........................ถนน...............................ต าบล..................................อ าเภอ...............................
จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์....................โทรศพัท.์.................................ขอเสนอค าขอกูเ้งินฉกุเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภค  
เหตผุลเพื่อน าไปใช.้........................................................................................................................... เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปนี ้
             ขอ้ ๑. ขา้พเจา้ขอกูเ้งิน  จ านวน........................................บาท (...........................................................................................) 
อตัราดอกเบีย้เป็นไปตามประกาศของสหกรณฯ์ ที่ใชอ้ยูใ่นขณะท่ีตอ้งช าระหนีเ้งินกูน้ี ้ 
             ขอ้ ๒.  นอกจากคา่หุน้ซึง่ขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ ์ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนี ้
เลขที่สมาชกิ ชื่อ – สกลุ ต าแหน่ง สงักดั ลายมือชื่อ 
     

ขอ้ ๓. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งเงินกูค้ืน ดงันี ้
           ๓.๑ ภายในสิน้เดือน..............................พ.ศ.................เป็นตน้ไป จ่ายเฉพาะดอกเบีย้จนถึงวนัจ่ายเงินปันผล 
           ๓.๒ เงินปันผลประจ าปี  .........................จ่ายตน้เงิน.....................................บาท พรอ้มดว้ยดอกเบีย้ 
ขอ้ ๔. เมื่อขา้พเจา้ไดร้บัเงินกูแ้ลว้ ขา้พเจา้ยอมรบัผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณฯ์ ดงันี ้
            ๔.๑ ยินยอมใหส้หกรณฯ์ หกัเงินปันผลและเฉล่ียคืนประจ าปีของขา้พเจา้ ท่ีขา้พเจา้จะไดร้บัจากสหกรณฯ์ ตามจ านวน

เงินงวดช าระหนีต้าม ขอ้ ๓. แก่สหกรณฯ์ 
            ๔.๒ ยอมใหถื้อวา่ ในกรณีใดๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัขอ้18 ใหเ้งินกูท้ี่ขอกูไ้ปจากสหกรณฯ์ เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดย

สิน้เชิงพรอ้มทัง้ดอกเบีย้ในทนัที โดยมิพกัค านงึถึงเวลาที่ตกลงไว ้
            ๔.๓ ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ  หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ ์ จะแจง้เป็นหนงัสือให้

สหกรณท์ราบและจดัการช าระหนีซ้ึ่งมีอยู่ต่อสหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสยีก่อน      ถา้ขา้พเจา้ไมจ่ดัการช าระหนีเ้สรจ็สิน้ตามที่กล่าวไวข้า้งตน้   
เมื่อขา้พเจา้ไดล้งชื่อรบัเงินเดือน   ค่าจา้ง  เงินสะสม   บ าเหน็จ   บ านาญ  เงินกองทนุบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทนุ
ส ารองเลีย้งชีพ หรือเงินอืน่ใดที่ทางราชการ  หรือหน่วยงานตน้สงักดั หรือนายจา้ง  จ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผู้
จ่ายเงินดงักลา่ว  หกัเงินช าระหนีพ้รอ้มดว้ยดอกเบีย้ส่งช าระหนีต้อ่สหกรณใ์หเ้สรจ็สิน้เสยีก่อนได ้

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

หนงัสือกูฉ้กุเฉินเพ่ืออปุโภคบริโภค เลขที่................../............... 
                   วนัที่............................................................. 

ค ำเตือน 
ผูข้อกู ้ตอ้งกรอกขอ้ควำมตำมรำยกำรท่ีก ำหนดไว้
ในแบบค ำขอกูน้ี้ ดว้ยลำยมือของตวัเองโดยถูกตอ้ง
และครบถว้น มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจำรณำ 
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(ส าหรบัเจา้หนา้ที่สหกรณ)์ 

จ านวนเงินกู.้..........................................บาท 
เงินปันผลและ 

เงินเฉล่ียคืน ประมาณการ
ประจ าปี (บาท) 

หกั ค่าใชจ้า่ย 
(ฌปก.+กองทนุ) /บาท 

 
คงเหลือ 
(บาท) 

 
ยอดขอกู ้
(บาท) 

    
หมายเหต ุ   1.ผูข้อกู ้เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดส่งเงินคา่หุน้รายเดือนไหรือไม่ 

 เคย     ไม่เคย 
2.ขอ้ชีแ้จงอื่นๆ......................................................................................... 

 เห็นควร   อนมุตัิ   ไม่อนมุตั ิ
       ลงชื่อ............................................................เจา้หนา้ที่ผูต้รวจสอบ 

            (.............................................................) 
เรียน        ประธานคณะกรรมการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั 
                คณะกรรมการเงินกูไ้ดพ้ิจารณาแลว้ 
    เห็นควร   อนมุตัิ   ไม่อนมุตั ิ

 
ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการเงินกู ้/ ผูไ้ดร้บัมอบหมาย 

       (.............................................................) 
ความเห็น 

 อนมุตัิ   ไม่อนมุตั ิ
 

ลงชื่อ............................................................ประธานคณะกรรมการ /ผูไ้ดร้บัมอบหมาย 
       (.............................................................) 

 
 
 
       
 
 

 
 
 

 

ขา้พเจา้....................................................................................................ไดร้บัเงินกูจ้  านวน..................................บาท 
(...............................................................................)ตามค าขอและหนงัสือกูเ้งินฉกุเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภคนีเ้ป็นไปเป็นการถกูตอ้งแลว้ 
ณ วนัท่ี.................................โดย รบัเงินสด เช็ค   โอน/น าเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้ชื่อธนาคาร.............................................. 
สาขา....................................................บญัชีเลขที่........................................................................................................................... 

                                         ............................................................................ผูร้บัเงิน 
                                          (...........................................................................) 

จ่ายเงินถกูตอ้งแลว้...........................................เจา้หนา้ที่การเงิน 

ค ายินยอมของคู่สมรส 
( ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูกู้มี้คู่สมรส ) 

 
              ขา้พเจา้..........................................................................................ไดย้ินยอมให.้.............................................................................................. 
ซึ่งเป็นคู่สมรสของขา้พเจา้   กูเ้งินกูฉ้กุเฉินเพ่ืออปุโภคบริโภคของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั  ตามหนงัสือสญัญากูน้ี ้และขา้พเจา้ได้
ลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
                                                                          ลงช่ือ...........................................................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม  
                                                                           (...................................................................................................) 
 



 

หนงัสือยินยอมใหส้่วนราชการหกัเงินช าระหนี ้
สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั 

(ส  าหรบัผูกู้ ้เงินกูฉ้กุเฉินเพ่ืออปุโภคบรโิภค) 
 
 

        เขียนที่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ 
                                                                                                                         จงัหวดัมกุดาหาร  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.์................................................  
และเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั  มีความประสงคใ์หส้ว่นราชการ / หน่วยงานที่
ขา้พเจา้สงักดัอยู่หกัเงิน   และน าสง่เงินใหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั ที่ขา้พเจา้เป็นสมาชิก  
จึงมีหนงัสือใหค้วามยินยอมฉบบันีไ้วก้บั สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั  ดงันี ้
 ขอ้ 1. ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงิน   หกัเงินเดือน   ค่าจา้ง   หรือเงินบ านาญ   หรือเงินบ าเหน็จ    หรือเงินอ่ืนใด 
ที่ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการ หรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่  ทัง้ปัจจบุนั อนาคต  ตามจ านวนที่สหกรณอ์อม
ทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร   จ ากดั     ไดแ้จง้ให ้     ในแต่ละเดือนและส่งช าระหนีช้  าระค่าหุน้    หรือเงินอ่ืน
แลว้แต่กรณีใหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร    จ ากดั    แทนขา้พเจา้ทกุเดือน 
 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลกูจา้งและไดร้บับ าเหน็จ บ านาญหรือเงินอ่ืนใด   ขา้พเจา้ยินยอม 
ใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินของสว่นราชการหรือหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัอยู่    หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ   หรือเงินบ านาญหรือ
เงินอ่ืนใดที่ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากทางราชการตามขอ้1ตามจ านวนที่สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  
จ ากดั ไดแ้จง้และใหส้ง่เงินจ านวนดงักล่าวนัน้ใหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั   แทนขา้พเจา้
ทกุครัง้ 
 ขอ้ 3. การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ  หรือบ าเหน็จ  หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามขอ้ 2.  เมื่อไดห้กัช าระ 
หนีแ้ก่ทางราชการแลว้  (ถา้มี ) ขา้พเจา้ยินยอมใหห้กัเงินดงักลา่วสง่ช าระหนีใ้หส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดั 
มกุดาหาร จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 ขอ้ 4. หนงัสือยินยอมใหห้กัเงินตามขอ้ 3.  นี ้ ใหม้ีผลตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไปและขา้พเจา้สญัญาว่าจะไม่ถอนการ 
ใหค้ ายินยอมนีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณห์รือพน้ภาระหนีส้ินที่
ขา้พเจา้มีต่อสหกรณ ์      เวน้แต่จะไดร้บัค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร 
จ ากดั 
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 ขอ้ 5. ในกรณีที่ขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงสว่นราชการท่ีสงักดั  โดยโอนไปสงักดัสว่นราชการอ่ืน หรือหน่วยงาน
อ่ืนของรฐัหรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น   ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินของสว่นราชการ  หรือหน่วยงานของรฐั
หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น   แห่งใดแห่งหนึ่งที่ขา้พเจา้โอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง     หรือเงินบ านาญ
หรือเงินบ าเหน็จ    หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั     ที่ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดร้บัจากทางราชการ  หน่วยงานของรฐั  หรือ
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  แลว้แต่กรณี  เพื่อสง่ช าระหนี ้ช าระค่าหุน้ หรือเงินอ่ืน   ใหส้หกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุ
จงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ไดท้กุเดือน  และขา้พเจา้สญัญาว่าจะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบันี ้
ทกุประการ เพียงแต่สหกรณไ์ดม้ีหนงัสือแจง้ใหส้ว่นราชการหรือใหห้น่วยงานของรฐั      หรือองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นที่
ขา้พเจา้สงักดัอยู่เพื่อด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 
 หนงัสือยินยอมฉบบันีท้  าขึน้โดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือ 
นีท้ัง้หมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณข์องขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
 หนงัสือนีท้  าขึน้ 3  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัที่หนึ่งเก็บไวท้ี่  เจา้หนา้ที่การเงิน  ฉบบัที่สองเก็บไวก้บัขา้พเจา้  
และฉบบัที่สามใหไ้วก้บัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั  
 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..ผูใ้หค้  ายินยอม 
             (…………………………………………) 
 
     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
 
      
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
หนงัสือยินยอมใหส้หกรณห์กัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนประจ าปี 

เพ่ือช าระหนีเ้งินกูฉ้กุเฉินเพ่ืออปุโภคบรโิภค (ผูกู้)้ 
                                                                                          เขียนที่ สหกรณอ์อมทรพัย ์

       สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั  
 

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

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

เลขประจ าตวัประชาชน ----   รบัราชการหรือท างานประจ า ในต าแหน่ง
............................................................สงักดั (รพ./สสอ.)................................................................. ปัจจุบนัอยู่
บา้นเลขที่...…….…หมู่ที่……….ตรอก/ซอย……….………..ถนน………………………….ต าบล/ แขวง.........………..
อ าเภอ / เขต………………...จงัหวดั……..……….รหสัไปรษณีย.์...........................โทรศพัท.์....................................... 
และเป็นสมาชิกสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั เลขทะเบียนที่............มีความประสงคใ์หส้หกรณ์
ออมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั หกัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจ าปีบญัชีที่ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินไปจาก
สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมไวก้บัสหกรณอ์อมทรพัย์
สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั ดงันี ้
                 ขอ้ 1. ยินยอมใหเ้จา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนของขา้พเจา้ ที่ขา้พเจา้พงึไดร้บัจากสหกรณฯ์ เพื่อ
หกัช าระหนีค้งคา้งกบัสหกรณฯ์ รวมถึงเงิน อ่ืนๆ ที่ขา้พเจา้คา้งจ่าย ดงักลา่วแทนขา้พเจา้ ตามจ านวนเงินเท่าที่เป็นจรงิ 
นบัแต่วนัที่ขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนในปีบญัชีนัน้ๆ 
                 ขอ้ 2. หนงัสือยินยอมนีใ้หม้ีผลตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป และขา้พเจา้ของยืนยนัว่าจะไม่เพิกถอนความยินยอมนี ้
ทัง้หมด หรือบางสว่นแต่อย่างใด เวน้แต่จะไดร้บัความยินยอมจากสหกรณอ์อมทรพัยส์าธาณณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  
จ ากดั  
                  หนงัสือยินยอมฉบบันี ้ ท าขึน้โดยความสมัครใจของขา้พเจา้เอง ขา้พเจา้ไดอ่้านและตรวจสอบขอ้ความพรอ้ม
ถอ้ยค าในหนงัสือนีท้ัง้หมดแลว้ตรงตามเจตนารมณข์องขา้พเจา้ทกุประการ จึงลงลายมือชื่อเป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 
ณ วนั เดือน ปี ที่ระบขุา้งตน้ 

      ลงชื่อ…………………………………………..ผูใ้หค้  ายินยอม 
             (…………………………………………) 
     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
     ลงชื่อ…………………………………………....พยาน 
             (…………………………………………..) 



 
 
 

 
 

หนงัสือค า้ประกนัเงินกูฉ้กุเฉินเพ่ืออปุโภคบรโิภค 
                                                                                                                                    เขียนที่สหกรณอ์อมทรพัย ์

สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั 
                                                                                                                   วนัท่ี................................................................... 

    ขา้พเจา้.........................................................................................................สมาชิกเลขทะเบยีนท่ี................อาย.ุ...........ปี   

เลขประจ าตวัประชาชน ----    เป็น     ขา้ราชการ   / พนกังานรฐัวิสาหกิจ 
 ลกูจา้งประจ าอื่นๆ........................................................................ต าแหน่ง................................................................................. 
สงักดั (รพ./สสอ. )................................................................................ไดร้บัเงินเดือน/คา่จา้ง เดอืนละ.........................................บาท   
ที่อยู่ปัจจบุนับา้นเลขท่ี......................หมู่ที่.................ถนน..........................................ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต
.........................................จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์...............................................                    
           ซึ่งต่อไปนีเ้รียกว่า “ผูค้  า้ประกนั” ขอท าหนงัสือสญัญาค า้ประกนัฉบบันีใ้หไ้วต้่อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  
จ ากดั   ซึ่งต่อไปนีเ้รียกวา่   “ สหกรณ ์”    เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี ้
 ขอ้ 1. ตามที่สหกรณไ์ดใ้ห.้..................................................................................................ซึ่งต่อไปนีเ้รียกวา่ “ลูกหนี”้ ไดกู้้
เงินจากสหกรณเ์ป็นจ านวนเงินกู.้......................................บาท(.....................................................................) ตามหนงัสือเงินกูฉ้กุเฉิน
เพื่ออปุโภคบรโิภค เลขที่............/..........ฉบบัลงวนัท่ี......................................และลกูหนีไ้ดร้บัเงินไปจากสหกรณโ์ดยถกูตอ้งแลว้    ผูค้  า้
ประกนัยินยอมค า้ประกนัหนีต้ามสญัญาเงินกูด้งักล่าวเป็นจ านวน..............................บาท(.......................................................) โดย
สญัญาว่าถา้ลกูหนีผิ้ดนดัไม่ใชเ้งนิแก่สหกรณ ์ หรือ ลกูหนีผิ้ดนดัสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตใุหส้หกรณบ์อกเลิกสญัญากู ้ และเรียกให้
ลกูหนีช้  าระหนี ้ หรือมีกรณีอื่นใด อนักระท าใหส้หกรณไ์ม่ไดร้บัช าระหนีต้ามสญัญาเงินกูด้งักล่าวแลว้ก็ดี   ผูค้  า้ประกนัยอมรบัผิดช าระเงิน
ตน้ท่ีลกูหนีค้า้งช าระแก่สหกรณร์วมทัง้ดอกเบีย้และคา่สินไหมทดแทน ซึ่งลกูหนีค้า้งช าระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอปุกรณแ์ห่งหนี ้
รายนี ้และค่าเสียหายใดๆ ทัง้สิน้ตามสญัญาเงินดงักล่าว จนกวา่สหกรณจ์ะไดร้บัช าระหนีโ้ดยสิน้เชิงครบถว้น 
 ขอ้ 2. ผูค้  า้ประกนัยินยอมค า้ประกนัหนีด้งักลา่วตาม ขอ้ 1. และทราบขอ้ผกูพนัขอลกูหนีใ้นเรื่องการส่งงวดช าระหนี ้ อตัรา
ดอกเบีย้ และการเรียกคืนเงินกูก้อ่นถึงก าหนดตามที่กลา่วไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรบัเงินกูฉ้กุเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภค นัน้โดยตลอดแลว้  ผูค้  า้
ประกนัยอมปฎิบตัิตามขอ้ผกูพนันัน้ ๆ ทกุประการ จนกว่าหนีสิ้น และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระตดิพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ขอ้  3. ผูค้  า้ประกนัยอมรบัผกูพนัว่า   การท่ีผูค้  า้ประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ ์ไมว่า่เพราะเหตใุดๆ ไมเ่ป็นเหตใุหผู้้
ค  า้ประกนัหลดุพน้จากการค า้ประกนัรายนี ้   จนกวา่ลกูหนีจ้ะไดจ้ดัใหส้มาชกิอื่นซึง่คณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ ์ เห็นสมควรเขา้
เป็นผูค้  า้ประกนัแทนผูค้  า้ประกนั  
              ขอ้ 4. ในกรณีที่ผูค้  า้ประกันตอ้งช าระหนีใ้หแ้ก่สหกรณแ์ทนลกูหนี ้ หลงัจากสหกรณไ์ดส่้งหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้  า้ประกนัแลว้ 
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลกูหนีผิ้ดนดั    ผูค้  า้ประกนัยินยอมช าระหนีโ้ดยใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของผูค้  า้
ประกนั  หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้  า้ประกนั หกัจ านวนเงิน ณ  ที่จา่ย  เพื่อส่งต่อสหกรณ ์ตามจ านวนเงินงวดช าระหนีท้ี่ลกูหนี ้
พึงจะตอ้งช าระใหแ้ก่สหกรณ ์ โดยผูค้  า้ประกนัไดท้ าหนงัสือยินยอมใหห้กัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ ์ และความ
ยินยอมนีใ้หม้ีอยูต่ลอดไป   ทัง้นีจ้นกวา่จะไดช้ าระหนีต้ามหนงัสือกูเ้งินฉกุเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภคที่ผูค้  า้ประกนัไดค้  า้ประกนันัน้  โดยสิน้เชิง
แลว้ 

 

                  .....................................................................ผูค้  า้ประกนั 
                   (....................................................................) 

ค ำเตือน 
ก่อนลงลำยมือช่ือเพ่ือเขำ้ผกูพนัใน
หนงัสือน้ีโปรดอ่ำนขอ้ควำมซ่ึงทำ่น
เองจะตอ้งรับผิดชอบตำมหนงัสือน้ี 

หนงัสือเงินกูท้ี่............../.................. 
ชื่อผูกู้.้............................................................... 
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ขอ้  5. เงินค่าหุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชนใ์ดๆ ที่ผูค้  า้ประกนัจะไดร้บัจากสหกรณ ์ตามขอ้บงัคบั 
หรือสหกรณจ์ะไดร้บัมอบผลประโยชนจ์ากการประกนัภยัตามกรมธรรมป์ระกนัภยั    ผูค้  า้ประกนัยอมใหส้หกรณห์กัช าระหนีท้ี่ตอ้ง
รบัผิดชอบตามสญัญาค า้ประกนันีไ้ด ้

ในกรณีผูค้  า้ประกนัท าหนงัสือตัง้ผูร้บัผลประโยชนต์่างๆ ในเงินคา่หุน้ เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์
ใดๆ จากสหกรณไ์วเ้ป็นหลกัฐานเมื่อผูค้  า้ประกนัถึงแก่ความตายนัน้ ไม่ว่าจะไดต้ัง้ผูร้บัโอนประโยชนไ์วก้่อนหนา้หรือหลงั จากที่ผูค้  า้ประกนั
ไดท้ าสญัญานี ้ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสญัญาค า้ประกนัฉบบันีแ้ต่ประการใด โดยผูร้บัโอนประโยชนจ์ะตอ้งช าระหนีต้ามสญัญา
นีค้รบถว้นก่อน 

  ขอ้  6. หากผูค้  า้ประกนัไดย้า้ยที่อยู่จากที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ผูค้  า้ประกนัจะแจง้ใหส้หกรณท์ราบเป็นหนงัสือโดยทนัที ถา้หากผู้
ค  า้ประกนัไม่ไดแ้จง้ใหส้หกรณท์ราบเป็นหนงัสือ แลว้สหกรณไ์ดท้ าหนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ผูค้  า้ประกนั ใหถื้อวา่ไดส่้งใหแ้ก่ผูค้  า้ประกันโดย
ชอบ  ทัง้นี ้ โดยไม่ตอ้งค านึงถึงวา่มีผูร้บัไวห้รือไม่ และแมห้ากวา่ส่งใหไ้ม่ไดเ้พราะหาไม่พบต าบล  สถานท่ีที่ระบไุวข้า้งตน้นัน้กด็ี ใหถื้อว่าผู้
ค  า้ประกนัไดร้บัและทราบหนงัสือติดต่อบอกกล่าว หรือหนงัสืออื่นใดของสหกรณแ์ลว้โดยชอบ 

  ผูค้  า้ประกนัไดต้รวจสอบอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือค า้ประกนันีต้ลอดแลว้ จงึไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อ
หนา้พยาน ณ  วนั เดือน ปีที่ระบขุา้งตน้ 

 

    …………..………………………………….ผูค้  า้ประกนั 
(....................................................................) 
    …………..………………………………….พยาน 
(....................................................................) 
    …………..………………………………….พยาน 
(....................................................................) 

 
ค ายินยอมของคูส่มรส 

( ใชเ้ฉพาะกรณีที่ผูค้  า้ประกนัมีคูส่มรส ) 
       เขียนที่............................................................................. 
       วนัท่ี.................................................................................   
                                      ขา้พเจา้ ..............................................................................................................เป็นคู่สมรสของ 
                         .............................................................................................ยินยอมใหคู้่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  า้ประกนัเงินกู ้
                  ฉกุเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภค  ของสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั ตามหนงัสือค า้ประกันฉบบันี ้ และ 
                  ขา้พเจา้ไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญั 
    

                                                              .................................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม 
     (................................................................) 
     ..................................................................ผูค้  า้ประกนั 
     (.................................................................) 
 

                   รบัรองวา่ไดต้รวจบตัรประจ าตวั และลายมือชื่อผูค้  า้ประกนั และเห็นว่าหนงัสือค า้ประกนันีไ้ดท้  าขึน้โดยถกูตอ้งแลว้ 
 
                                                                ……………………………………………. เจา้หนา้ที่สหกรณ ์
                                                              (.................................................................) 
                                                                     ................./................/.............. 



 

 
หนงัสือยินยอมใหส้่วนราชการหกัเงินช าระหนี ้

สหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั 
(ส  าหรบัผูค้  า้ประกนัเงินกูฉ้กุเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภค) 

 
                                                                                          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.์................................................
ไดค้  า้ประกนัการกูเ้งินของ.........................................................................................ตามหนงัสือค า้ประกนั หนงัสือกู้
ฉกุเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภค เลขที่................./................ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนของ
หน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัหกัเงินเดือน หรือเงินอ่ืนใดที่ขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดั เพื่อช าระหนี ้
แทนลกูหนี ้ในกรณีที่ลกูหนีไ้ม่ช  าระหนีต้ามหนงัสือเงินกูฉุ้กเฉินเพื่ออปุโภคบรโิภค เลขที่...................../.........................
ลงวนัที่...............................และใหแ้ก่สหกรณฯ์ หลงัจากสหกรณไ์ดส้ง่หนงัสือบอกกล่าวใหแ้ก่ขา้พเจา้ ภายในหกสิบวนั
นบัแต่วนัที่ลกูหนีผ้ิดนดัช าระหนี ้และในกรณีที่ขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงาน ขา้พเจา้ยินยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ที่ผู ้
จ่ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานที่ขา้พเจา้สงักดัใหม่ หกัเงินเดือนหรือเงินอ่ืนใดที่ขา้พเจา้มีสิทธิไดร้บัจากหน่วยงานที่
ขา้พเจา้สงักดัใหม่ เพื่อช าระหนีด้งักลา่วใหส้หกรณฯ์ ต่อไป ทัง้นีจ้นกว่าจะไดช้ าระหนีต้ามหนงัสือกูเ้งินกูฉ้กุเฉินเพื่อ
อปุโภคบริโภค  ที่ผูค้  า้ประกนัไดค้ า้ประกนันัน้ โดยสิน้เชิงแลว้ 
                ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยินยอมใหส้ว่นราชการใหห้กัเงินช าระหนีต้ลอดแลว้ 
จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ระบขุา้งตน้ 
  

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


