
 
 

 
 

 

หนังสอืคาํขอกูเ้งนิสามญัสหกรณอ์อมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั 

 

คําเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที ่                                                               

กําหนดไวใ้นแบบคาํขอกูน้ี้  ดว้ยลายมอืของตนเอง                                          
ถูกตอ้งและครบถว้น มฉิะน ัน้สหกรณ์ไมร่บัพจิารณา                               

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง  จาํกดั 

ขา้พเจา้……..……………………………………..……………..…..……..………………..……อายุ…………..……..……ปีเลขทะเบยีน......………..………..….… 

อยู่บา้นเลขที.่...................หมู่ท ี.่...........ตําบล..................................อําเภอ.....................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์...................... 

สถานภาพโสด  สมรส  หมา้ย  หย่ารา้ง ขอเสนอคําขอกูเ้งนิสามญั เพือ่โปรดพจิารณาดงัต่อไปนี้ 

ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งนิของสหกรณ์  จาํนวน……………..…………….……..….. บาท (…................................................…………………………..…..….) 

โดยจะนําไปใชเ้พือ่การดงัต่อไปนี้ 

  ค่าใชจ่้ายหมนุเวยีนในการประกอบอาชพี      ปรบัปรุงทีด่นิเพือ่การเกษตร   ปรบัปรุงทีอ่ยู่อาศยั 

  เพือ่ลงทุนในสนิทรพัย ์        ซื้อเครื่องเรือน / เครื่องใชใ้นบา้น   ซื้อรถยนต ์

  เพือ่การศึกษา ตนเอง บุตร           ซื้อทีด่นิ   เพือ่ทีอ่ยู่อาศยั   เพือ่การเกษตร 

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

ขอ้ 2.  เวลานี้ขา้พเจา้เป็น   ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจาํ    พนกังานราชการ    พนกังานกระทรวงฯ   ขา้ราชการบาํนาญ 

ตําแหน่ง ……….………………….…………..………………สงักดั….…...…………………………………..….…….ปฏบิตัิงานที.่............................................................. 

โทร.(ทีท่าํงาน) .......................................โทร.(มอืถอื)..................................... เงนิเดอืน…………..……....บาท เงนิเดอืนคงเหลอืสุทธ…ิ................…… บาท  

เริ่มบรรจเุขา้รบัราชการ พ.ศ…………………………… รวมอายุราชการ………………………. ปี 

กลบัเขา้รบัราชการใหม่ พ.ศ…………………..…………รวมอายุราชการ………………………. ปี 

บตัรประจาํตวั………………………………………….………….…..……..……เลขที…่………………………………..……………….…………………………… 

ออกใหโ้ดย……………….………………..…………….เมือ่วนัที ่…………………..……………..……………………วนัหมดอายุ…………………….…….………..…..……… 

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

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

ขอ้ 4. ขา้พเจา้มหีนี้สนิอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ ดงัต่อไปนี้ 

(1) หนงัสอืกู…้……....………………..……ที…่…..…./………….วนัที…่……………….ตน้เงนิคงเหลอื……………………..……ดบ........…….บาท 

(2) หนงัสอืกู…้………………………..…...ที…่…..…./………….วนัที…่……………..…ตน้เงนิคงเหลอื……………….……….….ดบ...........….บาท 

(3) หนงัสอืกู…้……………..……………...ที…่…..…./………….วนัที…่……….….……ตน้เงนิคงเหลอื……………….……….….ดบ...........….บาท 

(4) หนงัสอืกู…้………………..…..……....ที…่…..…./………….วนัที…่……………..…ตน้เงนิคงเหลอื……………….…….…....ดบ...........….บาท 

 ขอ้ 5. นอกจากค่าหุน้ทีข่า้พเจา้มอียู่ในสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนี้ คือคําเสนอคํา้ประกนั 

ลาํ 

ดบัที ่

 

ชื่อ – สกุล 

สมาชิก 

เลขทะเบียน

ที ่

รบัราชการหรือทาํงานประจาํใน

ตาํแหน่งและสงักดั 

เงนิไดร้ายเดือน 

(บาท) 

เป็นผูค้ํา้ประกนัรายอืน่

ตามหนงัสอืคํา้ประกนัที่

และชื่อผูกู้ ้

ขา้พเจา้ผูกพนัตนทีจ่ะเขา้คํา้ประกนัตามคาํขอกู ้

ขา้งตน้น้ีจึงลงลายมอืชื่อไวเ้ป็นหลกัฐาน 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

 

  
  รบัที…่…………./……………….…. 
  วนัที…่…../…………./……..……. 
  เวลา.....................................น. 

   
    หนงัสอืกูที้…่…………./………………. 
   วนัที…่…../……………………./……….. 
   บญัชีเงนิกูที้…่………………………….. 

รบัรอง 

 

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

กรรมการประจาํหน่วย 

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

     วนัที.่.......................................................................... 
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ขอ้ 6. ถา้ขา้พเจา้ไดร้บัเงนิกู ้ขา้พเจา้ขอส่งคืนเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดอืนรวมดอกเบี้ยเท่ากนัทุกงวดๆละ.....................................................บาท  

(โดยคิดดอกเบี้ยในอตัรารอ้ยละ …………….……….. ต่อปี) เป็นจาํนวน……………………... งวด ตัง้แต่เดอืนทีส่หกรณ์จ่ายเงนิกูใ้ห ้

 ขอ้ 7. ในการรบัเงนิกู ้ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูส้ามญัใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบทีส่หกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ 8. ในการกูเ้งนิตามคําขอกูน้ี้ ขา้พเจา้ไดร้บัอนุญาตของคู่สมรสซึง่พรอ้มทีจ่ะทาํคําขออนุญาตใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสอืกูน้ี้ดว้ย   

(เฉพาะในกรณีทีผู่ข้อกูม้คู่ีสมรส) 

                        (ลงชือ่)………………………………………………………………. ผูข้อกู ้

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

บนัทึกการรบัทราบของผูบ้งัคบับญัชา 

       วนัที…่………………………………….………..……………..………. 

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

       ตําแหน่ง...................................................................................................ไดย้ืน่คําขอกูเ้งนิสามญั  ต่อสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั    

เป็นจาํนวนเงนิ.................................................บาท (.................................................................................................) 
 

 

ลายมอืชือ่………………………………………………….ตําแหน่ง………………………..……………..…………………… 

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

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

(รายการต่อไปนี้ เจา้หนา้ทีข่องสหกรณ์กรอกเอง) 

รายการเกี่ยวกบัวงเงนิกูข้องผูข้อกู ้

จาํนวนเงนิกู…้……………………………..บาท 

เงนิไดร้ายเดอืน จาํกดัวงเงนิกู ้ ตน้เงนิกูค้งเหลอื วงเงนิกูค้งเหลอื  

(บาท) (บาท) สามญั (บาท) เพือ่เหตุฉุกเฉิน(บาท) รวม 

(บาท) 

(บาท) 

      

      

หมายเหตุ     (1) เคยผดินดัการส่งงวดชาํระหนี้ หรือขาดส่งค่าหุน้รายเดอืนหรือไม…่…………………………… 

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

รายการเกีย่วกบัวงเงนิของผูค้ํา้ประกนั 

จาํนวนตน้เงนิทีจ่าํตอ้งคํา้ประกนั………………………………………บาท 

ลาํ  เงนิได ้ จาํกดัวงเงนิ การคํา้ประกนัรายอื่น วงเงนิคํา้คงเหลอื 

ดบัที ่ ชือ่ผูค้ํา้ประกนั รายเดอืน

(บาท) 

คํา้ประกนั(บาท) ชื่อผูกู้ ้ ตน้เงนิทีค่ํา้ประกนั

คงเหลอื 

(บาท) 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

หมายเหตุ    (1) เคยผดินดัการส่งงวดชาํระหนี้ หรือขาดส่งค่าหุน้รายเดอืนหรือไม…่…………………(2) ขอ้ชี้แจง

อื่นๆ………………………………..…………………….   

เห็นควร   อนุมตัิ /  ไม่อนุมตัิ 

...............................................เจา้หนา้ทีส่นิเชือ่      .....................................ผูจ้ดัการ   อนุมตัิใหกู้ไ้ด.้..........................................บาท 

   (น.ส.วนัวสิาข ์เจริญรตัน์)                    (นางนริศษา  แยม้กลิน่)                          ไม่อนุมตัิ     

……………./……………./…………….    ……………./……………./……………. ………………………………………………………...ผูอ้นุมตั ิ

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

                                                      



 

        

        หนงัสอืคํา้ประกนัที่ …………….…...…….. ชื่อผูค้ ํา้ประกนั………………………………….…………. 

        หนงัสอืคํา้ประกนัที่ …………….…...…….. ชื่อผูค้ ํา้ประกนั………………………………….…………. 

                                                     หนงัสอืคํา้ประกนัที ่…………….……….….. ชื่อผูค้ ํา้ระกนั………………………………………………. 

                                                     หนงัสอืคํา้ประกนัที ่………………..……….. ชื่อผูค้ ํา้ระกนั………………………………………………. 

                                                     หนงัสอืคํา้ประกนัที ่…………….…….…….. ชื่อผูค้ ํา้ระกนั…………………………..…………………. 

                                                     หนงัสอืคํา้ประกนัที…่………………….…......ชื่อผูค้ ํา้ประกนั...............………………………………. 

หนงัสือกูส้ามญั 
           ที ่………..…./…………………..                 บญัชเีงนิกูท้ี…่……………..…….……… 

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

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

ขา้พเจา้……………………………………………..…………..…………เลขประจาํตวัประชาชน.................................................. 

ตามสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนแนบทา้ยหนงัสอืนี้  เลขทะเบยีน..............................รบัราชการหรือทาํงานประจาํในตาํแหน่ง 

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

ตาํบล...........................................อาํเภอ......................................จงัหวดั..................................รหสัไปรษณีย.์......................... 

ขอทาํหนงัสอืกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปนี้ 

 ขอ้ 1.ขา้พเจา้ไดกู้เ้งนิจากสหกรณ์ เป็นจาํนวน ……….…….……….. บาท(………………………………….………………..….) 

และขา้พเจา้ไดร้บัเงนิจาํนวนดงักลา่วน ัน้ ในวนัทีท่าํหนงัสอืกูน้ี้ โดยถูกตอ้งแลว้ 

 ขอ้ 2.ขา้พเจา้สญัญาว่าจะส่งคืนเงนิกูเ้ป็นงวดรายเดือนรวมดอกเบี้ยรอ้ยละ....................ต่อปี เท่ากนัทกุงวด ๆ ละ 

………………………… บาท (.........................................................................) รวม (ตวัอกัษร) ………………….…….…… งวดเวน้แต่

งวดสุดทา้ย ท ัง้นี้ต ัง้แต่งวดประจาํเดือน…………………………….…………… เป็นตน้ไป 

 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า เงนิงวดชาํระหนี้ (รวมท ัง้ตน้และดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถงึกาํหนดส่งภายในวนัสิ้นเดือนทีร่ะบไุว ้

สาํหรบังวดน ัน้ ๆ 

 ในกรณีทีม่เีหตจุาํเป็นทีส่หกรณ์จะตอ้งเพิม่อตัราดอกเบี้ยเงนิกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์เพิม่อตัราดอกเบี้ยสูงกว่า

ทีก่าํหนดไวใ้นวรรคก่อนไดต้ามทีเ่หน็สมควรเมือ่ใดก็ได ้ ท ัง้นี้สหกรณ์ไม่จาํเป็นตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบลว่งหนา้ 

 ขอ้ 3.ขา้พเจา้สญัญาว่าจะนาํเงนิกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพือ่การดงัต่อไปนี้ คือ…..…………..………………………….…..…………..… 

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

 ขอ้ 4.ขา้พเจา้ยินยอมและขอรอ้งใหผู้บ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดร้ายเดือนของขา้พเจา้เมือ่ไดร้บัมอบหมาย

จากสหกรณ์  โปรดหกัจาํนวนเงนิงวดชาํระหนี้ซึง่ขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์น ัน้ จากเงนิไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ เพือ่ส่งต่อสหกรณ์

ดว้ย 

 ขอ้ 5.ขา้พเจา้ยินยอมถอืว่า  ในกรณีใด ๆ ดงักลา่วในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ  เงนิกูน้ี้ เป็นอนัถงึกาํหนดส่งคืนโดยสิ้นเชงิ  

พรอ้มท ัง้ดอกเบี้ยในทนัท ี โดยมพิกัคาํนึงถงึกาํหนดเวลาทีใ่หไ้ว ้

 ขอ้ 6.ขา้พเจา้ยอมรบัผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ และถา้ขา้พเจา้ประสงคจ์ะขอออกหรือยา้ยจากราชการหรืองาน

ประจาํ ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสอืใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการชาํระหนี้ซึง่ขา้พเจา้มอียู่ต่อสหกรณ์

ใหเ้สร็จสิ้นเสยีก่อน 

ลงชือ่.........................................................................ผูกู้ ้

                 (.........................................................................)
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 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการชาํระหนี้สนิใหเ้สร็จสิ้นตามทีก่ลา่วในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยินยอมใหเ้จา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิสะสมสาํหรบั

ขา้ราชการ บาํเหน็จ บาํนาญ หรือเงนิอืน่ใดทีท่างราชการจะพงึจ่ายใหแ้ก่ขา้พเจา้หกัเงนิดงักลา่วเพือ่ชาํระหนี้ ต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จสิ้น

เสยีก่อนได ้

 หนงัสอืกูน้ี้ทาํไว ้ณ วนัทีซ่ ึง่ระบขุา้งตน้ และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชือ่ไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

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

      (………………………………………………………) 

      ………………………………….……………….…..  พยาน 

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

     ตาํแหน่ง………………………….………………………………. 

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

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

 

ขา้พเจา้ผูกู้ไ้ม่สามารถมารบัเงนิกูต้ามหนงัสอืกูน้ี้ดว้ยตนเองได ้ จงึขอมอบอาํนาจให ้(ระบชุือ่)………………………….….. 

………………….………..……………………. ตาํแหน่ง ………………………………….…….………… สงักดั……………………………………… 

เป็นผูร้บัเงนิกูต้ามหนงัสอืกูน้ี้จากสหกรณ์แทนขา้พเจา้  และขา้พเจา้ยินยอมผูกพนัตนเป็นลูกหนี้ ต่อสหกรณ์ต ัง้แต่วนัทีส่หกรณ์ได ้

จ่ายเงนิกูใ้หแ้ก่ผูร้บัมอบอาํนาจเป็นตน้ไป 

 

       ……………………………………………….. ผูม้อบอาํนาจ 

       ……………………………………………….. ผูร้บัมอบอาํนาจ 

       ……………………………….……………….. พยาน 

       (………………………………..………………) 

                   ตาํแหน่ง …………………………….………………….. 

 

 ขา้พเจา้………………………………………………………..……….……..ไดร้บัเงนิกู ้ จาํนวน………………..………………. บาท 

(……………………………..…………………..…………) ตามหนงัสอืกูน้ี้ ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัที…่…...………………….......... 

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

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

ผูกู้ป้ระสงคใ์หส้หกรณ์จ่ายเงนิกู ้ ดงันี้                                      

      โอนเขา้บญัชธีนาคารกรุงไทย                

          สาขา…………..……………….. 

          เลขบญัช ี               

 

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

        ……...……/……..…..../………………. 

 

 



 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั 

หนงัสือคํ้าประกนัเงนิกูส้ามญั 

เลขที่............/............. 
        เขยีนที.่........................................................... 

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

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

เลขประจาํตวัประชาชน.............. ................................................................เป็น        ขา้ราชการ             ลูกจา้งประจาํ 

ตาํแหน่ง.........................................................................สงักดั.........................................................................................   

ไดร้บัเงนิเดือน.....................................บาท  ทีอ่ยู่ปจัจบุนัเลขที.่.......................หมู่ที.่......................ซอย............................ 

ถนน...............................ตาํบล/แขวง................................อาํเภอ/เขต..................................จงัหวดั..................................    

รหสัไปรษณีย.์..............................โทรศพัท.์.................................................ขอสญัญาไวก้บัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง 

จาํกดั ซึง่ต่อไปนี้ ในหนงัสอืคํา้ประกนัเงนิกูฉ้บบันี้ เรียกว่า  “สหกรณ”์  โดยมขีอ้ตกลงดงันี้ 

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

กูเ้งนิจากสหกรณ์และไดร้บัเงนิกูจ้าํนวน....................................บาท (...............................................................................) 

ไปเรียบรอ้ยแลว้  อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ........................ต่อปี กาํหนดชาํระคืนเป็นงวดๆ ละ ..........................................บาท 

(..................................................................) เท่าๆ กนัทกุงวด ยกเวน้งวดสุดทา้ย ภายในวนัสิ้นเดือนทกุเดือน รวมท ัง้หมด 

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

เป็นหลกัฐานการกู ้    ซึง่ขา้พเจา้ไดท้ราบรายละเอยีดการกูเ้งนิระหว่างสหกรณ์กบัผูกู้ท้ ัง้หมดแลว้      และขา้พเจา้ตกลงเป็นผูค้ ํา้

ประกนัหนี้ดงักลา่ว 

 ขอ้ 2.ถา้ผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนี้ ต่อสหกรณ์  ขา้พเจา้ยอมรบัผดิชาํระหนี้แทนสาํหรบัหนี้ เงนิกูต้าม  ขอ้ 1. จาํนวนทีค่า้งชาํระ 

รวมดอกเบี้ยและค่าสนิไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระตดิพนัอนัเป็นอปุกรณ์แห่งหนี้รายนี้ 

 ขอ้ 3.เมือ่ผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนี้   ใหส้หกรณ์มหีนงัสอืบอกกลา่วแก่ขา้พเจา้ภายในหกสบิวนั ณ บา้นเลขที.่.................... 

หมู่ที.่..................ซอย.............................ถนน..............................................ตาํบล/แขวง....................................................อาํเภอ/

เขต.........................................จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์.........................หรือตามทีข่า้พเจา้ไดแ้จง้เปลีย่นแปลงให ้

สหกรณ์ทราบภายหลงั 

 ขอ้ 4.ถา้มกีารเปลีย่นแปลงสถานทีบ่อกลา่วโดยทีข่า้พเจา้ไม่แจง้ใหส้หกรณ์ทราบ  หากสหกรณ์ไดม้หีนงัสอืบอกกลา่ว ณ 

สถานทีต่ามขอ้ 3.   ขา้พเจา้มอิาจปฏิเสธหรือโตแ้ยง้ใดๆ   ว่าหนงัสอืบอกกลา่วยงัไปไม่ถงึ    หรือสหกรณ์ยงัไม่มหีนงัสอืบอก

กลา่วขา้พเจา้ 

      ลงชือ่......................................................................ผูค้ ํา้ประกนั 

              (........................................................................) 
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 ขอ้ 5 เมือ่สหกรณ์ไดแ้จง้ใหข้า้พเจา้ทราบว่า   ขา้พเจา้ตอ้งชาํระหนี้ ใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้  ขา้พเจา้ยินยอมให ้

ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิเดือน เงนิบาํนาญ เงนิบาํเหน็จ หรือเงนิไดอ้ืน่ๆ หกัไดด้งักลา่วของขา้พเจา้เพือ่ส่งต่อ  

สหกรณ์  รวมท ัง้ยินยอมใหส้หกรณ์ใชส้ทิธิยึดหน่วงทรพัยใ์ดๆ ทีข่า้พเจา้พงึไดร้บัจากสหกรณ์ ไดแ้ก่เงนิค่าหุน้เมือ่ขา้พเจา้ 

พน้สมาชกิภาพจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์ เงนิปนัผล เงนิเฉลีย่คืน เงนิฝากและเงนิอืน่ๆ ซึง่อยู่ในการครอบครองของ 

สหกรณ์ไว ้เพือ่รอการชาํระหนี้หรือเพือ่ใชช้าํระหนี้แทนผูกู้ ้

 ขอ้ 6 แมข้า้พเจา้พน้สภาพจากการเป็นสมาชกิของสหกรณ์แลว้ก็ไม่พน้จากภาระการคํา้ประกนันี้แต่อย่างใด และหรือ 

ในกรณีทีข่า้พเจา้ไม่สามารถใหห้น่วยงานหกัเงนิชาํระหนี้แทนผูกู้ต้ามขอ้ 5 ไม่ว่ากรณีใดๆ หรือหกัเงนิไดไ้ม่ครบจาํนวนทีต่อ้ง 

ชาํระหนี้  ขา้พเจา้ตกลงว่าจะนาํเงนิมาชาํระใหส้หกรณ์ภายในเวลาและสถานที ่ทีส่หกรณ์กาํหนด 

 การทาํหนงัสอืคํา้ประกนัฉบบันี้ขา้พเจา้พจิารณาไตร่ตรองโดยรอบคอบและสมคัรใจเป็นผูค้ ํา้ประกนั ทราบและเขา้ใจ 

ดีแลว้ว่าตอ้งรบัผดิต่อสหกรณ์ในฐานะเป็นผูค้ ํา้ประกนั ถา้ผูกู้ผ้ดินดัชาํระหนี้  ดงัน ัน้เพือ่เป็นหลกัฐานจงึลงลายมอืชือ่พรอ้มกบั 

พยานไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 หนงัสอืคํา้ประกนัฉบบันี้ทาํขึ้นเป็นสองฉบบั มขีอ้ความตรงกนั เก็บรกัษาไวฝ่้ายละฉบบั 

 

ลงชือ่......................................................................ผูค้ ํา้ประกนั 

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

    ลงชือ่......................................................................พยาน 

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

    ลงชือ่......................................................................พยาน 

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

 

คํายินยอมของคู่สมรส (กรณีมีคู่สมรส) 
        เขยีนที.่........................................................... 

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

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

นาย/นาง .........................................................................ไดย้ินยอมใหคู่้สมรสของขา้พเจา้ทาํหนงัสอืคํา้ประกนัเงนิกูฉ้บบันี้ 

ใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั   ตามหนงัสอืคํา้ประกนัขา้งตน้นี้ ได ้   และขา้พเจา้ไดล้งลายมอืชือ่เป็น

สาํคญัต่อหนา้พยาน 

 

    ลงชือ่.......................................................................คู่สมรสของผูค้ ํา้ประกนั  

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

    ลงชือ่.......................................................................พยาน 

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

สถานภาพผูค้ํา้ประกนั                              

 โสด                                           

 สมรส                                         

 หมา้ย                                         

 หย่ารา้ง 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                           หนังสอืยนิยอมใหห้กัเงนิฝากเพื่อชําระหน้ี 

เขยีนที…่………….………………………..…………… 
 

      วนัที ่……...... เดือน …………….. พ.ศ.…………...... 
 

ขา้พเจา้ ………………….………………...…….………เลขทะเบยีน......….…..……………..สงักดั...............................................

ตาํแหน่ง............................................เลขประจาํตวัประชาชน....................................................ไดท้าํหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูส้ามญักบั

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั ตามสญัญากูเ้งนิสามญัเลขที.่............................ลงวนัที.่...........................................

จาํนวนเงนิ.............................................บาท (...................................................................)น ัน้  ขา้พเจา้ขอแสดงหลกัประกนัเงนิกู ้

ดงักลา่ว ดงัต่อไปนี้ 

  ขอ้ 1 เงนิกูต้ามหนงัสอืกูด้งักลา่วขา้งตน้รวมกบัหนี้ เงนิกูค้งเหลอืรายก่อน (ถา้ม)ี รวมกนัเกินกว่า 

ค่าหุน้และหรือเงนิฝากบญัชเีลขที.่......................ชือ่บญัช.ี............................................................ทีม่อียู่ในสหกรณ์  ขา้พเจา้รบัว่าจะหา

หลกัประกนัอย่างอืน่ทีค่ณะกรรมการดาํเนินการหรือคณะกรรมการเงนิกูเ้หน็ควรมาคํา้ประกนั 

เพิม่ตามระเบยีบของสหกรณ ์

  ขอ้ 2 ขา้พเจา้มสีทิธิถอนคืนเงนิฝากบญัชเีลขที.่....................ชือ่บญัช.ี............................................................ 

ทีข่า้พเจา้ฝากไวใ้นสหกรณไ์ดเ้พยีงส่วนเกินจาํนวนเงนิฝากทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนัเงนิกูพ้รอ้มดอกเบี้ยคงเหลอืในขณะ 

ทีข่อถอนเท่าน ัน้ 

  ขอ้ 3 หากขา้พเจา้ไม่สามารถชาํระหนี้ ต่อสหกรณ์ไดไ้ม่ว่าเพราะเหตใุด ๆ ขา้พเจา้ยินยอมใหส้หกรณ์ถอนเงนิฝาก

ของขา้พเจา้ชาํระหนี้ตน้เงนิพรอ้มดอกเบี้ยทีค่า้งอยู่จนครบ  

ขอ้ 4 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่า ขา้พเจา้จะไม่บอกเลกิหรือเพกิถอนการใหค้วามยินยอมนี้ไม่ว่ากรณีใด ๆ  

ท ัง้สิ้นท ัง้นี้จนกว่าสหกรณ์จะไดร้บัชาํระหนี้ท ัง้เงนิตน้และดอกเบี้ยจากขา้พเจา้จนครบถว้นแลว้ 

  ขอ้ 5 หนงัสอืยินยอมฉบบันี้ถอืเป็นส่วนหนึ่งของหนงัสอืกูส้าํหรบัเงนิกูส้ามญัที.่................................... 

ลงวนัที.่..................................................ดว้ย 

 ท ัง้นี้  ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้จนเขา้ใจแลว้จงึลงลายมอืชือ่ในหนงัสอืฉบบันี้ดว้ยความสมคัรใจต่อหนา้พยาน 

      (ลงชือ่)………………………………..…………ผูกู้/้ผูใ้หค้าํยินยอม 

            (…………………………………………..) 
 

      (ลงชือ่)………………………………...............คู่สมรสของผูกู้ ้

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

      (ลงชือ่)…………………….…………...............พยาน 

           (…………………………..…………………) 
 

      (ลงชือ่)…………………………………………...พยาน 

           (……………………………………..………) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

หนังสอืใหค้วามยนิยอมของสามี/ภรรยา ของผูกู้เ้งิน  

 

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

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

1.ขา้พเจา้ ……………………………………..…………เลขประจาํตวัประชาชน................................................................ 

ซึง่เป็นสาม ี/ ภรรยา ของนาย /นาง…………...........................................สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  

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

ถนน ………….…….…… ตาํบล/แขวง………………………………..……….……. อาํเภอ/เขต…….……………….……………..……..…… 

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

2.ยินยอมให ้นาย / นาง ……………………………………. สาม ี/ ภรรยา ของขา้พเจา้ ทาํนิตกิรรมใด ๆ อนัมผีลผูกพนั 

สนิสมรสของขา้พเจา้กบัสหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  ท ัง้ทีไ่ดก้ระทาํไปแลว้และหรือทีจ่ะกระทาํขึ้นต่อไปในภาย

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

ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั 

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

คา้งชาํระอยู่กบั  สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั    ขา้พเจา้ยินยอมชดใชห้นี้สนิทีค่า้งชาํระท ัง้สิ้นใหแ้ก่สหกรณ์ออม

ทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  และยินยอมใหส้หกรณ์ออมทรพัยแ์ละหรือเจา้หนา้ทีผู่จ่้ายเงนิไดข้องสาม ี/ ภรรยาขา้พเจา้ใน

หน่วยงานน ัน้ดาํเนินการหกัเงนิรายได ้ เงนิสะสม  เงนิบาํเหน็จ  เงนิบาํเหน็จตกทอด   เงนิกองทนุ กบข.เงนิกองทนุสาํรองเลี้ยง

ชพี หรือเงนิอืน่ใดทีท่างราชการหรือนายจา้งพงึจ่ายใหแ้ก่สาม ี/ ภรรยา ของขา้พเจา้  เพือ่ส่งชาํระหนี้ ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรพัย์

สาธารณสุขระยอง จาํกดั  ไดก่้อนจนครบถว้นโดยขา้พเจา้จะไม่คดัคา้นใด ๆ ท ัง้สิ้น 

 เพือ่เป็นหลกัฐานแห่งความยินยอม  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสอืนี้ โดยตลอดแลว้  จงึไดล้งลายมอืชือ่ไว ้

เป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ทีร่ะบขุา้งตน้ และเก็บไวท้ีส่หกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสุขระยอง จาํกดั  

 
 

    ลงชือ่ …………………..……………………………. สาม ี/ ภรรยา ผูใ้หค้าํยินยอม 

         (………………………………………….………) 

 

    ลงชือ่ ……………………………..…………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

 

    ลงชือ่ ……………………..…………………………. พยานและผูร้บัรอง 

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

หมายเหต ุ 1)  แนบสาํเนาบตัรประจาํตวั……………………………… ของผูใ้หค้วามยินยอมพรอ้มลงชือ่รบัรองสาํเนา 

         ในหลกัฐานดงักลา่วดว้ยตนเองมาดว้ยหนึ่งฉบบั 
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