
เอกสารทีต่องยืน่พรอมคําขอกูสามัญ 

1. สลปิเงินเดือน “ผูกู” เดือนปจจบุันหรือเดือนลาสุด     1 ฉบับ 
2. หนังสือรบัรองคาตอบแทน หรือโอทียอนหลงั 3 เดือน ของ “ผูกู”    1 ฉบับ 
3. สลปิเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือน “ผูคํ้าประกัน” เดือนปจจุบัน คนละ  1 ฉบับ 
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ผูกู)    2 ฉบับ 
5. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน / สําเนาบัตรขาราชการ (ผูคํ้าประกัน)   1 ฉบับ 
6. ลงหมายเลขโทรศัพทมือถือ ในสําเนาบัตรผูกูและคนคํ้าประกัน 
7. เอกสารเพิ่มเติมของผูกูและผูคํ้าประกัน 

7.1 กรณีใชสําเนาบัตรขาราชการ ใหแบบสําเนาทะเบียบบานเพิ่มเติม  1 ฉบับ 
7.2 กรณีมีคูสมรส ใหแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน    1 ฉบับ 

หรือสําเนาบัตรขาราชการของคูสมรส และทะเบียนสมรสมาเพิ่มเติม    
7.3 กรณีมีการหยา ใหแนบสําเนาทะเบียนหยามาเพิม่เติม    1 ฉบับ 
7.4 กรณีคูสมรสถึงแกกรรม ใหแนบสําเนาใบมรณะบัตรมาเพิ่มเติม   1 ฉบับ 
7.5 กรณีเปลี่ยนคํานําหนา, ชื่อ, นามสกุล ใหแนบสําเนาหลักฐาน   1 ฉบับ 

การเปลี่ยนคํานําหนา, ช่ือ, และนามสกุล มาเพิ่มเติม 
8. สําเนาสมุดเงินฝากธนาคารกรงุไทย หรอืธนาคารอื่น ที่ตองการใหโอนเงินกูเขาบญัชี 1 ฉบับ 
9. ผูกูและผูคํ้าประกัน เซ็นสัญญาที่มีช่ือ ปรากฏอยูทุกที่ใหครบทุกชุด (โดยไมตองลงวันที่ในสัญญา) 

 

 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด 
เลขที่ 1901 ถนนสุขสวัสด์ิ  ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 47000 

 โทรศัพท : 0-4271-3443  มือถือ : 08-0181-1177  โทรสาร  : 0-4271-4807 ตอ 15   
 E-mail :  phsncoop@gmail.com  เว็บไซต : www.phsncoop.com 

   

ตัวอยางการเซ็นสัญญาเงินกู 

ติดตอสอบถาม 
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หนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสขุสกลนคร จํากัด 

วันที่ ...................................................... 

 ขาพเจา ............................................................................... สมาชิกแหงสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

เลขทะเบียนที่ ..........................  ในเวลาน้ีขาพเจาเปน ....................................ตําแหนง ............................................................ 

สังกัด................................................................................................ไดรับเงินเดือน/คาจาง เดือนละ............................... บาท 

บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่................................................ ที่อยู...........................................................................................

ขอทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปน้ี 

 ขอ 1. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณเปนจํานวน ...............................บาท .............................................................

และขาพเจาไดรับเงินกูจํานวนดังกลาวถูกตองแลว 

 ขอ 2. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ................. ตอป ใหแกสหกรณเปนงวด 

รายเดือนทุกเดือน แบบ เงินตนพรอมดอกบี้ยเทากันทุกงวด งวดละ ....................... บาท ...................................................... 

รวม ............................งวด  ทั้งน้ีต้ังแตงวดประจําเดือน...............................................หลังจากไดรับเงินกูสามัญเปนตนไป

จนกวาจะชําระหน้ีเสร็จสิ้น  ขาพเจาขอยืนยันวา เงินงวดชําระหน้ี (รวมทั้งตนเงินและดอกเบี้ย) แตละงวดถึงกําหนดภายในสิ้น

เดือนที่ระบุไวสําหรับงวดน้ันๆ  

 ในกรณีที่สหกรณมีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู ขาพเจายินยอมใหสหกรณเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย

ไดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได ทั้งน้ีสหกรณไมตองแจงใหขาพเจาทราบลวงหนา 

 ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงคในคําขอกูเทาน้ัน 

 ขอ 4. ขาพเจายินยอมใหหนวยงานตนสังกัดของขาพเจา หักเงินไดรายเดือนและเงินอื่นๆ ที่ขาพพึ่งไดรับจาก

หนวยงานตนสังกัดสงชําระหน้ีใหสหกรณ ตามจํานวนเงินชําระหน้ีตามขอ 2 และขอ 5 ดวยความยินยอมน้ีใหมีตลอดไป ทั้งน้ี

จนกวาจะไดชําระหน้ีตามสัญญาน้ีโดยสิ้นเชิงแลว 

 ขอ 5. หากขาพเจาขาดสมาชิกภาพตามขอบังคับของสหกรณ หรือพันจากตําแหนงหนาที่ในหนวยงานตนสังกัด 

โดยไมมีเงินบํานาญ หรือผิดสัญญาน้ีขอหน่ึงขอใดก็ดี หรือถูกเรียกคืนเงินกู ขาพเจายินยอมใหถือวาเงินกูที่ไดรับไปจากสหกณณ

น้ีเปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยสิ้นเชิง ขาพเจาจะชําระทั้งตนและดอกเบี้ยในทันที่โดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลาที่ตกลงไว 

ตาม ขอ 2 

 ถาขาพเจาไมจัดการชําระหน้ีสินในวรรคกอน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจายเงินเงินเดือน เงินบํานาญ  

เงินบําเหน็จ เงินกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เงินคาหุน เงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใด

ที่สหกรณและหนวยงานตนสังกัดจะพึงจายใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาวชําระหน้ีตอสหกรณใหเสร็จสิ้นไดทันที 

 ขอ 6. ในกรณีที่ขาพเจาผิดนัดการชําระหน้ี โดยการผิดนัดชําระหน้ีน้ันจะเปนการผิดนัดในงวดใดงวดหน่ึง ใหถือวา 

หน้ีทั้งหมดตองสงคืน โดยสิ้นเชิง 

 ขอ 7. เพื่อเปนหลกัประกันเงินกูดังกลาวในขอ 1. ขาพเจายินยอมใชมูลคาหุนของขาพเจาที่มอียูในสหกรณขณะน้ี  

และมลูคาหุนทีจ่ะมีข้ึนในอนาคตน้ัน ใหสหกรณใชวิธีหักกลบลบหน้ีเต็มจํานวนกบัมลูคาหุนที่ตองจายใหขาพเจาไวกอนทันท ี

หนังสือเงินกูที่ ..................../................ 

วันที่.................................................... 

ช่ือผูค้ําประกัน 

  

-2,050,000.00 - (สองลานหาหม่ืนบาทถวน) 

5.95 

 13,200 (หน่ึงหม่ืนสามพันสองรอยบาทถวน) 

 300 
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นายมีตัง ขยันออม 

ขาราชการ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สสจ.สกลนคร 

1 4799 99999 9 99 999 ม.9 ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 



 

 

ขอ 8. หากขาพเจาไดยายที่อยูจากที่ไดแจงไวในหนังสือน้ี ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที  

และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหน้ีสิน ตามสัญญาน้ีใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยูตามที่ระบุไวในหนังสือน้ีทุกประการ 

ขอ 9. หากมีการฟองรองบังคับคดีเกี่ยวกับหน้ีสินตามสัญญาน้ี ขาพเจาผูกูยินยอมใหสหกรณฟองคดีไดที่ศาลจังหวัด 

ซึ่งเปนที่ต้ังสํานักงานสหกรณ 

ขาพไดอานขอความในหนังสือกูน้ีโดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

 

ลงช่ือ……………………………..………….…………..ผูกู 

 (…….……………………………………………………..) 
 

ลงช่ือ…………………………………………………...พยาน 

 (……………………………………………………..…….….) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาพเจา ......................................................................................  ไดรับเงินกูจํานวน ....................................................... บาท 

(................................................................................)   ตามหนังสือกูน้ีเปนการถูกตองแลว ณ วันที่ ........................................ 

       ลงช่ือ...........................................................................ผูรบัเงนิ 

       ลงช่ือ............................................................เจาหนาที่ผูจายเงิน 

ไดตรวจสัญญากูเงินเรียบรอยแลว 

ลงช่ือ ...................................................... เจาหนาที่ตรวจสญัญา   ตรวจสอบแลว /อนุมัติ 

      (                                            ) 

ลงช่ือ ...................................................... ผูจัดการสหกรณ  ลงช่ือ ................................................. ผูมีอํานาจสัง่จาย 

            ( นางนิลุบล  เทพล  )               (                                         ) 

คํายินยอมของคูสมรส 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูประกันมีคูสมรส) 

เขียนที่ ............................................................................ 

วันที่ ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 

ขาพเจา ..............................................................................เปนคูสมรสของ .............................................................................. 

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกูสามัญของสหกรณออมทรัพยแหงน้ี  ตามหนังสือค้ําประ กันเงินกูขางตนน้ี 

และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ 

………………………………………………………………………….คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

………………………………………………………………………….ผูกู 

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

หมายเหตุ :  ลงชื่อผูรับเงินใหเรียบรอย ขอความใดที่ไมใชใหขีดฆาออก 

นายมีตัง ขยันออม 

  

 

 

นายมีตัง ขยันออม -2,050,000.00 - 

สองลานหาหมื่นบาทถวน 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

นางสุขี  มีสุข 

 


