
 

 

 

 

 

หนงัสอืค าขอกูเ้งนิสามญัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุระยอง  จ ากดั 

ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที ่                                                               

ก าหนดไวใ้นแบบค าขอกูน้ี้  ดว้ยลายมอืของตนเอง                                          

ถกูตอ้งและครบถว้น มฉิะนัน้สหกรณ์ไม่รบัพจิารณา                                 
 

 

เรยีน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง  จ  ากดั 

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

อยู่บา้นเลขที่....................หมูท่ี่............ต  าบล..................................อ  าเภอ.....................................จงัหวดั...................................รหสัไปรษณีย.์...................... 

สถานภาพโสด  สมรส  หมา้ย  หย่ารา้ง ขอเสนอค าขอกูเ้งนิสามญั เพื่อโปรดพจิารณาดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิของสหกรณ ์ จ านวน……………..…………….……..….. บาท (…................................................…………………………..…..….) 

โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี 

  ค่าใชจ้่ายหมนุเวยีนในการประกอบอาชีพ       ปรบัปรุงที่ดนิเพื่อการเกษตร   ปรบัปรุงที่อยู่อาศยั 

  เพื่อลงทนุในสนิทรพัย ์        ซื้อเครื่องเรอืน / เครื่องใชใ้นบา้น   การท่องเที่ยว 

  ซื้อรถยนต ์         เพื่อการศึกษา ตนเอง บตุร 

            ซื้อบา้น/ปลูกสรา้งที่อยู่อาศยั/ปลูกสรา้งโรงเรอืนอื่น    ซื้อที่ดนิ   เพื่อที่อยู่อาศยั   เพื่อการเกษตร 

            อื่นๆ (ระบ)ุ……………….……………………………………..  

ขอ้ 2.  เวลาน้ีขา้พเจา้เป็น   ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า    พนกังานราชการ    พนกังานกระทรวงฯ   ขา้ราชการบ านาญ 

ต าแหน่ง ……….………………….…………..………………สงักดั….…...…………………………………..….…….ปฏบิตังิานที่.............................................................. 

โทร.(ที่ท  างาน) .......................................โทร.(มอืถอื)..................................... เงนิเดอืน…………..……....บาท เงนิเดอืนคงเหลอืสุทธิ…................…… บาท  

เริ่มบรรจุเขา้รบัราชการ พ.ศ…………………………… รวมอายุราชการ………………………. ปี 

กลบัเขา้รบัราชการใหม ่พ.ศ………………….…………รวมอายุราชการ………………………. ปี 

บตัรประจ าตวั………………………………………….………….…..……..…… เลขที่…………………………………..……………….…………………………… 

ออกใหโ้ดย……………….………………..……………. เมือ่วนัที่ …………………..……………..……………………วนัหมดอายุ …………………………….…….……..……… 

 ขอ้ 3. ในเวลาน้ีขา้พเจา้มหีุน้อยู่ในสหกรณ ์รวม…….……………….….....……... หุน้  เป็นเงนิ……......................................…………….……….บาท 

และขา้พเจา้ส่งเงนิค่าหุน้รายเดอืนอยู่ในอตัราเดอืนละ……………………………………..บาท 

ขอ้ 4. ขา้พเจา้มหีน้ีสนิอยู่ต่อสหกรณใ์นฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปน้ี 

(1)หนงัสอืกู…้………………………………………….……………. ที่………….…./……………….….. วนัที่……………………………………………….. 

เพื่อ……………………….…………………………….. ตน้เงนิคงเหลอื……………..………...…………… ดบ. ……………………....…….บาท 

(2)หนงัสอืกู…้…………………………………………….…………. ที่…..……..…./………….…….….. วนัที่……………………..……………………..…. 

เพื่อ…………………………………….……….……….. ตน้เงนิคงเหลอื……………….………….……….…ดบ. ...........................…….บาท 

 ขอ้ 5. นอกจากค่าหุน้ที่ขา้พเจา้มอียู่ในสหกรณ ์ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี คอื 

ค าเสนอค า้ประกนั 

ล า 

ดบัที ่

 

ชื่อ – สกลุ 

สมาชกิ 

เลขทะเบยีน

ที ่

รบัราชการหรอืท างานประจ าในต าแหน่ง

และสงักดั 

เงนิไดร้ายเดอืน 

(บาท) 

เป็นผูค้ า้ประกนัรายอื่น

ตามหนงัสอืค า้ประกนัที่

และชื่อผูกู้ ้

ขา้พเจา้ผูกพนัตนทีจ่ะเขา้ค า้ประกนัตามค าขอกู ้

ขา้งตน้นี้จึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

  
  รบัที…่…………./……………….…. 

  วนัที…่…../…………./……..……. 

  เวลา.....................................น. 

   

    หนงัสอืกูท้ี…่…………./………………. 

   วนัที…่…../……………………./……….. 

   บญัชเีงนิกูท้ี…่………………………….. 

รบัรอง 

 

.................................................. 

กรรมการประจ าหน่วย 

     เขยีนที่........................................................................ 

     วนัที่........................................................................... 
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ขอ้ 6. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้ขา้พเจา้ขอส่งคนืเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนรวมดอกเบี้ยเท่ากนัทกุงวดๆละ.....................................................บาท  

( โดยคดิดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ …………….……….. ต่อปี)  เป็นจ  านวน………………..…..……. งวด ตัง้แต่เดอืนที่สหกรณจ์่ายเงนิกูใ้ห ้

 ขอ้ 7. ในการรบัเงนิกู ้ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสอืกูส้  าหรบัเงนิกูส้ามญัใหไ้วต้่อสหกรณต์ามแบบที่สหกรณก์ าหนด 

 ขอ้ 8. ในการกูเ้งนิตามค าขอกูน้ี้ ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตของคู่สมรสซึ่งพรอ้มที่จะท าค าขออนุญาตใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสอืกูน้ี้ดว้ย   

(เฉพาะในกรณีที่ผูข้อกูม้คู่ีสมรส) 

                        (ลงชื่อ)………………………………………………………………. ผูข้อกู ้

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

บนัทึกการรบัทราบของผูบ้งัคบับญัชา 

 

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

 ขา้พเจา้ไดร้บัทราบวา่  นาย / นาง / นางสาว ……................................................................................................................................ 

       ต าแหน่ง...................................................................................................ไดย้ืน่ค าขอกูเ้งนิสามญั  ต่อสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั    

เป็นจ  านวนเงนิ.................................................บาท (.................................................................................................) 
 

 

ลายมอืชื่อ………………………………………………….ต าแหน่ง………………………..……………..…………………… 

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(รายการต่อไปน้ี เจา้หนา้ที่ของสหกรณก์รอกเอง) 

รายการเกี่ยวกบัวงเงนิกูข้องผูข้อกู ้

จ านวนเงนิกู…้……………………………..บาท 

เงนิไดร้ายเดอืน จ ากดัวงเงนิกู ้ ตน้เงนิกูค้งเหลอื วงเงนิกูค้งเหลอื  

(บาท) (บาท) สามญั (บาท) เพื่อเหตฉุุกเฉิน(บาท) รวม 

(บาท) 

(บาท) 

      

      

หมายเหต ุ    (1) เคยผดินดัการส่งงวดช าระหน้ี หรอืขาดส่งค่าหุน้รายเดอืนหรอืไม…่…………………………… 

  (2) ขอ้ชี้แจงอื่นๆ…………………………………………………………………………………………………. 

รายการเกี่ยวกบัวงเงนิของผูค้  า้ประกนั 

จ านวนตน้เงนิที่จ  าตอ้งค า้ประกนั………………………………………บาท 

ล า  เงนิได ้ จ ากดัวงเงนิ การค า้ประกนัรายอื่น วงเงนิค า้คงเหลอื 

ดบัที่ ชื่อผูค้  า้ประกนั รายเดอืน

(บาท) 

ค า้ประกนั(บาท) ชื่อผูกู้ ้ ตน้เงนิทีค่ า้ประกนั

คงเหลอื 

(บาท) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

หมายเหต ุ   (1) เคยผดินดัการส่งงวดช าระหน้ี หรอืขาดส่งค่าหุน้รายเดอืนหรอืไม…่…………………(2) ขอ้ชี้แจงอื่นๆ………………………………..……………………. 

   

เหน็ควร   อนุมตั ิ/  ไมอ่นุมตั ิ

....................................................เจา้หนา้ที่ ...................................................ผูจ้ดัการ อนุมตัใิหกู้ไ้ด.้..........................................บาท 

……………./……………./…………….  ……..……/………………/……………         ไมอ่นุมตั ิ

         

        …………………………………………..……………..ผูอ้นุมตั ิ

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



                                                        

        

        หนงัสอืค า้ประกนัที่ …………….…...…….. ช่ือผูค้ า้ประกนั………………………………….…………. 

        หนงัสอืค า้ประกนัที่ …………….…...…….. ช่ือผูค้ า้ประกนั………………………………….…………. 

                                                     หนงัสอืค า้ประกนัที่ …………….………….. ช่ือผูค้ า้ประกนั………………………………………………. 

                                                     หนงัสอืค า้ประกนัที่ ……………….……….. ช่ือผูค้ า้ประกนั………………………………………………. 

                                                     หนงัสอืค า้ประกนัที่ …………….…….…….. ช่ือผูค้ า้ประกนั…………………………..…………………. 

                                                     หนงัสอืค า้ประกนัที่…………………….…......ช่ือผูค้ า้ประกนั................………………………………. 

หนังสอืกูส้ามญั 

           ที ่………..…./…………………..                 บญัชีเงนิกูท้ี…่……………..…….……… 

        เขยีนที.่...............................................................  

วนัที.่.................................................................. 

ขา้พเจา้……………………………………………..…………..…………เลขประจ าตวัประชาชน ............................................... 

ตามส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนแนบทา้ยหนงัสอืน้ี เลขทะเบยีน..............................รบัราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง 

……………………………………………………..สงักดั....................................................อยู่บา้นเลขที.่..................หมู่ที.่..............  

ต าบล...........................................อ าเภอ......................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.............. 

ขอท าหนงัสอืกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.ขา้พเจา้ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ เป็นจ านวน ……….…….……….. บาท(………………………………….………………..….) 

และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจ านวนดงักล่าวนัน้ ในวนัทีท่  าหนงัสอืกูน้ี้โดยถูกตอ้งแลว้ 

 ขอ้ 2.ขา้พเจา้สญัญาว่าจะส่งคนืเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนรวมดอกเบี้ยรอ้ยละ....................ต่อปี เท่ากนัทกุงวด ๆ ละ 

………………………… บาท (...................................................... ...................) รวม (ตวัอกัษร) ………………….…….…… งวด

เวน้แต่งวดสุดทา้ย ท ัง้น้ีต ัง้แต่งวดประจ าเดอืน…………………………….…………… เป็นตน้ไป 

 ขา้พเจา้ขอยนืยนัว่า เงนิงวดช าระหน้ี (รวมท ัง้ตน้และดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถงึก าหนดส่งภายในวนัสิ้นเดอืนทีร่ะบไุว ้

ส  าหรบังวดนัน้ ๆ 

 ในกรณีทีม่เีหตจุ  าเป็นทีส่หกรณ์จะตอ้งเพิม่อตัราดอกเบี้ยเงนิกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์เพิม่อตัราดอกเบี้ยสูง

กว่าทีก่  าหนดไวใ้นวรรคก่อนไดต้ามทีเ่หน็สมควรเมือ่ใดก็ได ้ ท ัง้น้ีสหกรณ์ไม่จ าเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

 ขอ้ 3.ขา้พเจา้สญัญาว่าจะน าเงนิกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพือ่การดงัต่อไปน้ี คอื…..…………..………………………….…..…………..… 

………………………………………..……………………………………………………….………….……………………………………………………. 

 ขอ้ 4.ขา้พเจา้ยนิยอมและขอรอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้เมือ่ไดร้บัมอบหมาย

จากสหกรณ์  โปรดหกัจ านวนเงนิงวดช าระหน้ีซึ่งขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นัน้ จากเงนิไดร้ายเดอืนของขา้พเจา้ เพือ่ส่งต่อ

สหกรณ์ดว้ย 

 ขอ้ 5.ขา้พเจา้ยนิยอมถอืว่า  ในกรณีใด ๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  เงนิกูน้ี้เป็นอนัถงึก าหนดส่งคนืโดย

สิ้นเชิง  พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ี โดยมพิกัค านึงถงึก าหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้

 ขอ้ 6.ขา้พเจา้ยอมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน

ประจ า ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีซึ่งขา้พเจา้มอียู่ต่อ

สหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้นเสยีก่อน 

ลงชื่อ.........................................................................ผูกู้ ้ 

             (.........................................................................)
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 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสนิใหเ้สร็จสิ้นตามทีก่ล่าวในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิสะสม

ส าหรบัขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงนิอื่นใดทีท่างราชการจะพงึจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้หกัเงนิดงักล่าวเพือ่ช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให ้

เสร็จสิ้นเสยีก่อนได ้

 หนงัสอืกูน้ี้ท  าไว ้ณ วนัทีซ่ึ่งระบขุา้งตน้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อไวเ้ป็นส  าคญัต่อหนา้พยาน 

 

       ……………………..…………….…………………. ผูกู้ ้

      (………………………………………………………) 

      ………………………………….……………….…..  พยาน 

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

     ต าแหน่ง………………………….………………………………. 

       ……………………………………………………… ผูเ้ขยีน 

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

 

ขา้พเจา้ผูกู้ไ้ม่สามารถมารบัเงนิกูต้ามหนงัสอืกูน้ี้ดว้ยตนเองได ้ จงึขอมอบอ านาจให ้(ระบชุื่อ)………………………….….. 

………………….………..……………………. ต าแหน่ง ………………………………….…….………… สงักดั……………………………………… 

เป็นผูร้บัเงนิกูต้ามหนงัสอืกูน้ี้จากสหกรณ์แทนขา้พเจา้  และขา้พเจา้ยนิยอมผูกพนัตนเป็นลูกหน้ีต่อสหกรณ์ต ัง้แต่วนัทีส่หกรณ์

ไดจ่้ายเงนิกูใ้หแ้ก่ผูร้บัมอบอ านาจเป็นตน้ไป 

 

       ……………………………………………….. ผูม้อบอ านาจ 

       ……………………………………………….. ผูร้บัมอบอ านาจ 

       ……………………………….……………….. พยาน 

       (………………………………..………………) 

                   ต าแหน่ง …………………………….………………….. 

 

 ขา้พเจา้………………………………………………………..……….……..ไดร้บัเงนิกู ้ จ านวน………………..………………. บาท 

(……………………………..…………………..…………) ตามหนงัสอืกูน้ี้ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัที…่…...………………….......... 

              ……………………………..………..……………. ผูร้บัเงนิ 

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

ผูกู้ป้ระสงคใ์หส้หกรณ์จ่ายเงนิกู ้ ดงัน้ี                                      

      โอนเขา้บญัชีธนาคารกรุงไทย                

          สาขา…………..……………….. 

          เลขบญัชี               

 

           …………………………….……..……….. เจา้หนา้ทีก่ารเงนิ 

       ……...……/……..…..../………………. 

 

 



 

 

 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุระยอง จ ากดั 

หนังสอืค ้าประกนัเงนิกูส้ามญั 

เลขที่............/............. 

         

        เขยีนที.่.......................... ................................. 

        วนัที.่...................................................... ........ 

 ขา้พเจา้........................................................ ..................เลขทะเบยีน...............................อายุ.........................ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน.............. ................................................................เป็น        ขา้ราชการ             ลูกจา้งประจ า 

ต าแหน่ง.........................................................................สงักดั............ .............................................................................   

ไดร้บัเงนิเดอืน.....................................บาท  ทีอ่ยู่ปจัจบุนัเลขที.่.......................หมู่ที.่......................ซอย............................ 

ถนน...............................ต าบล/แขวง................................อ าเภอ/เขต..................................จงัหวดั..................................    

รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์.................................................ขอสญัญาไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุข

ระยอง จ ากดั ซึ่งต่อไปน้ีในหนงัสอืค า้ประกนัเงนิกูฉ้บบัน้ีเรียกว่า  “สหกรณ์”  โดยมขีอ้ตกลงดงัน้ี 

 ขอ้ 1.ตามที ่นาย/นาง/นางสาว..............................................................................................(ต่อ ไปเรียกว่า “ผูกู้”้) 

กูเ้งนิจากสหกรณ์และไดร้บัเงนิกูจ้  านวน....................................บาท (............................................... ................................) 

ไปเรียบรอ้ยแลว้  อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ........................ต่อปี ก าหนดช าระคนืเป็นงวดๆ ละ ..........................................บาท  

(..................................................................) เท่าๆ กนัทกุงวด ยกเวน้งวดสุดทา้ย ภายในวนัสิ้นเดอืนทกุเดื อน รวมท ัง้หมด 

.....................งวด โดยมหีนงัสอืกูเ้งนิสามญั เลขที ่............/.....................ลงวนัที.่.............................................................. 

เป็นหลกัฐานการกู ้    ซึ่งขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอยีดการกูเ้งนิระหว่างสหกรณ์กบัผูกู้ท้ ัง้หมดแลว้      และขา้พเจา้ตกลงเป็นผู ้

ค า้ประกนัหน้ีดงักล่าว 

 ขอ้ 2.ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ีต่อสหกรณ์  ขา้พเจา้ยอมรบัผดิช าระหน้ีแทนส าหรบัหนี้ เงนิกูต้าม  ขอ้ 1. จ านวนทีค่า้งช าระ 

รวมดอกเบี้ยและค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี 

 ขอ้ 3.เมือ่ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี  ใหส้หกรณ์มหีนงัสอืบอกกล่าวแก่ขา้พเจา้ภายในหกสบิวนั ณ บา้นเลขที่..................... 

หมู่ที.่..................ซอย.............................ถนน............... ...............................ต าบล/แขวง....................................................

อ าเภอ/เขต............................... ..........จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือตามทีข่า้พเจา้ไดแ้จง้

เปลีย่นแปลงใหส้หกรณ์ทราบภายหลงั 

 ขอ้ 4.ถา้มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีบ่อกล่าวโดยทีข่า้พเจา้ไม่แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  หากสหกรณ์ไดม้หีนงัสอืบอกกล่าว 

ณ สถานทีต่ามขอ้ 3.   ขา้พเจา้มอิาจปฏเิสธหรือโตแ้ยง้ใดๆ   ว่าหนงัสอืบอกกล่าวยงัไปไม่ถงึ    หรือสหกรณ์ยงัไม่มหีนงัสอื

บอกกล่าวขา้พเจา้ 

  

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

              (........................................................................) 
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 ขอ้ 5 เมือ่สหกรณ์ไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบว่า   ขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้  ขา้พเจา้ยนิยอมให  ้

ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิเดอืน เงนิบ  านาญ เงนิบ  าเหน็จ หรือเงนิไดอ้ื่นๆ หกัไดด้งักล่าวของขา้พเจา้เพือ่ส่งต่อ  

สหกรณ์  รวมท ัง้ยนิยอมใหส้หกรณ์ใชส้ทิธยิดึหน่วงทรพัยใ์ดๆ ทีข่า้พเจา้พงึไดร้บัจากสหกรณ์ ไดแ้ก่เงนิค่าหุน้เมือ่ขา้พเจา้ 

พน้สมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คนื เงนิฝากและเงนิอื่นๆ ซึ่งอยู่ในการครอบครองของ 

สหกรณ์ไว ้เพือ่รอการช าระหน้ีหรือเพือ่ใชช้ าระหน้ีแทนผูกู้ ้

 ขอ้ 6 แมข้า้พเจา้พน้สภาพจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์แลว้ก็ไม่พน้จากภาระการค า้ประกนัน้ีแต่อย่างใด และหรือ 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่สามารถใหห้น่วยงานหกัเงนิช าระหน้ีแทนผูกู้ต้ามขอ้ 5 ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหกัเงนิไดไ้ม่ครบจ านวนทีต่อ้ง 

ช าระหน้ี ขา้พเจา้ตกลงว่าจะน าเงนิมาช าระใหส้หกรณ์ภายในเวลาและสถานที ่ทีส่หกรณ์ก าหนด 

 การท าหนงัสอืค า้ประกนัฉบบัน้ีขา้พเจา้พจิารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมคัรใจเป็นผูค้ า้ประกนั ทราบและเขา้ใจ 

ดแีลว้ว่าตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ในฐานะเป็นผูค้ า้ประกนั ถา้ผูกู้ผ้ดินดัช าระหน้ี ดงันัน้เพือ่เป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชื่อพรอ้มกบั 

พยานไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 หนงัสอืค า้ประกนัฉบบัน้ีท  าขึ้นเป็นสองฉบบั มขีอ้ความตรงกนั เก็บรกัษาไวฝ่้ายละฉบบั 

 

 

ลงชื่อ......................................................................ผู ้ค า้ประกนั 

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

 

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

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

 

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

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

 

 

ค ายินยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) 

        เขยีนที.่........................................................... 

        วนัที.่..................................................... ......... 

 ขา้พเจา้  นาย/นาง............................................................................................ ...........................เป็นคู่สมรสของ 

นาย/นาง .........................................................................ไดย้นิยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ท  าหนงัสอืค า้ประกนั เงนิกูฉ้บบัน้ี 

ใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั   ตามหนงัสอืค า้ประกนัขา้งตน้น้ีได ้   และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชื่อเป็น

ส  าคญัต่อหนา้พยาน 

 

    ลงชื่อ.......................................................................คู่สมรสของผูค้ า้ประกนั   

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

 

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

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

สถานภาพผูค้  า้ประกนั                              

 โสด                                           

 สมรส                                         

 หมา้ย                                         

 หย่ารา้ง 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือยินยอมให้หักเงินฝากเพื่อช าระหนี้ 
เขียนที่…………….…………..…………… 

 

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

ขา้พเจา้ ………………….………………....………….……..…เลขทะเบียน......….…..……………..  
สงักดั......................................................…. ต าแหน่ง ........................................................ เลขประจ าตวัประชาชน 
.................................................ไดท้  าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญักบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั   
ตามสญัญากูเ้งินสามญัเลขที่.........................ลงวนัที่........................................จ  านวนเงิน.............................. บาท 
(...................................................................)นั้น   ขา้พเจา้ขอแสดงหลกัประกนัเงินกูด้งักล่าว ดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1 เงินกูต้ามหนงัสือกูด้งักล่าวขา้งตน้รวมกบัหน้ีเงินกูค้งเหลือรายก่อน (ถา้มี) รวมกนัเกินกวา่ 
ค่าหุน้และหรือเงินฝากบญัชีเลขที่.............. ช่ือบญัชี.....................................................................ที่มีอยูใ่นสหกรณ์  
ขา้พเจา้รับวา่จะหาหลกัประกนัอยา่งอ่ืนที่คณะกรรมการด าเนินการหรือคณะกรรมการเงินกูเ้ห็นควรมาค ้าประกนั 
เพิม่ตามระเบียบของสหกรณ์ 
  ขอ้ 2 ขา้พเจา้มีสิทธิถอนคืนเงินฝากบญัชีเลขที่.............. ช่ือบญัชี...................................................... 
ที่ขา้พเจา้ฝากไวใ้นสหกรณ์ไดเ้พยีงส่วนเกินจ านวนเงินฝากที่ใชเ้ป็นหลกัประกนัเงินกูพ้ร้อมดอกเบี้ยคงเหลือในขณะ 
ที่ขอถอนเท่านั้น 
  ขอ้ 3 หากขา้พเจา้ไม่สามารถช าระหน้ีต่อสหกรณ์ไดไ้ม่วา่เพราะเหตุใด ๆ ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์
ถอนเงินฝากของขา้พเจา้ช าระหน้ีตน้เงินพร้อมดอกเบี้ยที่คา้งอยูจ่นครบ  

ขอ้ 4 ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่ ขา้พเจา้จะไม่บอกเลิกหรือเพกิถอนการใหค้วามยนิยอมน้ีไม่วา่กรณีใด ๆ  
ทั้งส้ินทั้งน้ีจนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีทั้งเงินตน้และดอกเบี้ยจากขา้พเจา้จนครบถว้นแลว้ 
  ขอ้ 5 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัที่........................... 
ลงวนัที่..................................................... ดว้ย 
  ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้จนเขา้ใจแลว้จึงลงลายมือช่ือในหนงัสือฉบบัน้ีดว้ยความสมคัร
ใจต่อหนา้พยาน 
      (ลงช่ือ)………………………………… ผูกู้/้ผูใ้หค้  ายนิยอม 
            (……………………………………..) 
 

      (ลงช่ือ)………………………………..    คู่สมรสของผูกู้ ้
           (……………………………………....) 
  

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

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



 
 
 

 
หนังสอืใหค้วามยินยอมของสามี/ภรรยา ของผูกู้เ้งนิ  

 
เขยีนที…่……………………….......………………………………… 

 

วนัที ่ ............................................................................. 

 

1.ขา้พเจา้ ……………………………………..…………เลขประจ าตวัประชาชน................................................................  

ซึ่งเป็นสาม ี/ ภรรยา ของนาย /นาง…………...........................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  

เลขทะเบยีน....…………….….  อยู่บา้นเลขที ่…….…….…....… หมู่ที…่....…… ตรอก/ซอย……………………………….……………… 

ถนน ………….…….…… ต าบล/แขวง………………………………..……….……. อ าเภอ/เขต…….……………….……………..……..…… 

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

2.ยนิยอมให ้นาย / นาง ……………………………………. สาม ี/ ภรรยา  ของขา้พเจา้ ท านิตกิรรมใด ๆ อนัมผีลผูกพนั 

สนิสมรสของขา้พเจา้กบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  ท ัง้ทีไ่ดก้ระท  าไปแลว้และหรือทีจ่ะกระท าขึ้นต่อไปในภาย

หนา้ตลอดไปจนกว่า นาย / นาง ………………………………………. สาม ี/ ภรรยาของขา้พเจา้  ไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์

ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั 

3.ในกรณี นาย / นาง ………………………………………… สาม ี/ ภรรยาของขา้พเจา้เสยีชีวติและปรากฏว่ายงัมหีน้ีสนิ 

คา้งช าระอยู่กบั  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั    ขา้พเจา้ยนิยอมชดใชห้น้ีสนิทีค่า้งช าระท ัง้สิ้นใหแ้ก่สหกรณ์ออม

ทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  และยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัยแ์ละหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดข้องสามี / ภรรยาขา้พเจา้ใน

หน่วยงานนัน้ด  าเนินการหกัเงนิรายได ้ เงนิสะสม  เงนิบ  าเหน็จ  เงนิบ  าเหน็จตกทอด   เงนิกองทนุ กบข.เงนิกองทนุส  ารองเลี้ยง

ชีพ หรือเงนิอื่นใดทีท่างราชการหรือนายจา้งพงึจ่ายใหแ้ก่สาม ี/ ภรรยา ของขา้พเจา้  เพือ่ส่งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสุขระยอง จ ากดั  ไดก่้อนจนครบถว้นโดยขา้พเจา้จะไม่คดัคา้นใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งความยนิยอม  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืน้ีโดยตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมอืชื่อ

ไวเ้ป็นส  าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดอืน ปี ทีร่ะบขุา้งตน้ และเก็บไวท้ีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จ ากดั  

 

 

    ลงชื่อ …………………..……………………………. สาม ี/ ภรรยา ผูใ้หค้ ายนิยอม 

         (………………………………………….………) 

 

    ลงชื่อ ……………………………..…………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

 

    ลงชื่อ ……………………..…………………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

หมายเหต ุ 1)  แนบส าเนาบตัรประจ าตวั……………………………… ของผูใ้หค้วามยนิยอมพรอ้มลงชื่อรบัรองส  าเนา 

         ในหลกัฐานดงักล่าวดว้ยตนเองมาดว้ยหน่ึงฉบบั 


