
 
 
 
 

 ค ำขอกู้เงินสำมัญ 
   โครงกำรช่วยเหลือสมำชิกสู้ภัยโควิด – 19 

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

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

ข้าพเจ้า ...........................…………..…...........................  เลขประจ าตัวประชาชน            
อายุ..….....ปี  สถานภาพ  (   ) โสด  (   ) หม้าย  (   ) หย่า  (   )  สมรส  ชื่อคู่สมรส......................................................................
ทะเบียนสมาชิกเลขที.่......................  (   ) ข้าราชการ / พนักงาน  (   ) ลูกจ้างประจ า   (   ) อ่ืนๆ.................................................... 
วันที่บรรจุ ราชการ/งานประจ า.......................... ปัจจุบัน ต าแหน่ง......................................................สังกัด.............................. .....
ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ.......................... บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี................หมู่ที่.........ซอย.......................................
ถนน................................ต าบล/แขวง...................................อ าเภอ/เขต..................................... ......จังหวัด..................................
รหัสไปรษณีย์........................ เบอร์โทรศัพท์ ............................................ ขอเสนอค าขอกู้เงินสามัญเพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู ้
     เงินกูส้ามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19 จ านวน ............................บาท (..............................................)     
โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ ............................................................................................. ................................................ 
ข้อ 2. ในเวลานี้ข้าพเจ้ามีทุนเรือนหุ้นอยู่ในสหกรณ์ จ านวน ...............................หุ้น เป็นเงิน .........................................บาท 
และข้าพเจ้าส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน เดือนละ ............................................บาท 
ข้อ 3.  ข้าพเจ้ามีหนี้สินต่อสหกรณ์ ในฐานะผู้กู้ ดังต่อไปนี้ 

3.1หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ..................................... บาท 
3.2หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ........ ............................. บาท 
3.3หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ...... ............................... บาท 
3.4หนังสือเงินกู้ที่ ........................................... วันที่ ................................. เงินต้นคงเหลือ..................................... บาท 
 

     ข้อ 4.ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังนี้  
      4.1 สมาชิกค้ าประกัน   ได้แก่ 

ค ำเสนอค  ำประกัน 

ล ำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
เลขทะเบียน

สมำชกิ 
ต ำแหน่ง เงินเดือน ลำยมือชื่อผู้ค  ำประกนั 

1      
2      

รวมเงินเดือน   
 
     ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราตามท่ีสหกรณ์ก าหนด ให้แก่สหกรณ์เป็นงวดรายเดือนทุกเดือน 
ภายในวันสิ้นเดือน ดังนี้ 
                   แบบขั้นบันได ต้นเงินเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้นเงินงวดแรกเดือน  ละ  .......................... บาท จ านวน.....................งวด 
                   แบบธนาคาร  ต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด ๆ ละ ............................ บาท จ านวน.........................งวด 

 

เลขท่ีรับ................ /.............................. 
วันท่ี ..................................................... 

สัญญาเลขท่ี .......................................... 
วันท่ี ..................................................... 
 



2 
 

ข้อ 6. ข้าพเจ้าต้องถือหุ้นเพิ่มตามสัดส่วนของวงเงินกู้โดยให้สหกรณ์หักจากเงินกู้เป็นจ านวนเงิน......................................บาท 
ข้อ 7. ส าหรับผู้กู้เงินที่มีอายุ  55  ปี  ขึ้นไป ให้แนบผลการค านวณรายได้หลังเกษียณบ าเหน็จบ านาญ จากกรมบัญชีกลาง  
ข้อ 8.ในการรับเงินกู้ข้าพเจ้าจะได้ท าหนังสือกู้ส าหรับเงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19 ให้ไว้ต่อสหกรณ์

ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
ข้อ 9..เฉพาะในกรณีท่ีผู้ขอกู้มีคู่สมรส ในการกู้เงินตามค าขอกู้นี้ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตของคู่สมรส ซึ่งพร้อมที่จะท า 

ค าอนุญาตไว้ ให้เป็นหลักฐานในท้ายหนังสือกู้นี้ด้วย 
 ลงชื่อ .................................................................... ผู้ขอกู้ 
 (.......................................................................) 
 

บันทกึกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นของผู้บังคับบัญชำ 
วันที่ .................................................... 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีได้สอบถามแล้วขอให้ความเห็นดังต่อไปนี้ 
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งชี้แจงไว้ในค ากู้นี้ เป็นความจริงหรือไม่? ………………......................................... 
(2) ในเวลานี้ผู้ขอกู้มีพฤติการณ์ ซึ่งอาจถูกออกจากราชการหรืองานประจ าหรือไม?่ ........................................................ 
(3) ผู้ขอกู้มีหนี้สินภายนอกสหกรณ์ เป็นจ านวนมากหรือไม่? .......................................................................... .................. 
(4) ขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อของผู้ขอกู้และผู้ค้ าประกันจริงหรือไม่ ? ............................................................................ 
(5) ในเวลานี้ข้าพเจ้าผู้ขอกู้ไม่อยู่ในระหว่างพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลายหรือไม่อยู่ในระหว่างถูกฟ้องในคดีล้มละลาย

และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนหรือลงโทษทางวินัย ? ............................................................................................ 
 

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

(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 
รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

จ านวนเงินกู้ ....................................................บาท 
เงินได้รายเดือน 

(บาท) 
จ านวนวงเงินกู้ 

(บาท) 
ต้นเงินกู้คงเหลือ 

วงเงินกู้คงเหลือ 
สามัญ เพื่อเหตุฉุกเฉิน รวม 

      
 
หมายเหตุ 1) เคยผดินัดการส่งเงินช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ......................................................................... 
   2) ข้อช้ีแจงอื่นๆ .............................................................................................................................................................. 

รำยกำรเกี่ยวกับวงเงินของผู้ค  ำประกัน 
จ านวนเงินกู้ ....................................................บาท 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุลผู้ค้ าประกัน 
เงินได้ 

รายเดือน 
จ ากัดวงเงินค้ า

ประกัน 

การค้ าประกันรายอื่น วงเงินค้ าประกัน
คงเหลือ ชื่อผู้กู้ 

ต้นเงินที่ค้ าประกัน
คงเหลือ 

1       
2       

 
หมายเหตุ 1) เคยผดินัดการส่งเงินช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ .................................................................................................... 
  2) ข้อช้ีแจงอื่นๆ ......................................................................................................................................................................................... 

ลงช่ือ ................................................ เจ้าหน้าที ่
วันท่ี .........../...................../................ 



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

 
 

หนังสอืกู้ส ำหรับเงินกู้สำมัญ 
โครงกำรช่วยเหลอืสมำชิกสู้ภัยโควิด - 19 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสกลนคร จ ำกัด 
 

วันที่ ...................................................... 
 ข้าพเจ้า ............................................................................... สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด 
เลขทะเบียนที่ ..........................  ในเวลานี้ข้าพเจ้าเป็น ....................................ต าแหน่ง ............................................................ 
สังกัด................................................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ............................... บาท 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี........................................ ที่อยู่.................................................... ...............................................
ขอท าหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินจากสหกรณ์เป็นจ านวน ...............................บาท (............................................................ .)
และข้าพเจ้าได้รับเงินกู้จ านวนดังกล่าวถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืนต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ................. ต่อปี ให้แก่สหกรณเ์ป็นงวด 
รายเดือน ทุกเดือน ดังนี้ 
  2.1 แบบขั้นบันไดต้นเงินเพ่ิมขึ้นทุกปี ต้นเงินงวดแรกเดือนละ .................บาท (.............................................)
หรือ 
  2.2 แบบธนาคาร ต้นเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยเท่ากันทุกงวด งวดละ...............บาท (..............................................) 
รวม ............................งวด  ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน...............................................หลงัจากได้รับเ งินกู้สามัญโครงการ
ช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระหนี้เสร็จสิ้น  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งต้นเงิน
และดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้ส าหรับงวดนั้นๆ  
 ในกรณีที่สหกรณ์มีประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ได้ตามท่ีเห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้สหกรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ในค าขอกู้เท่านั้น 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดของข้าพเจ้า หักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนๆ ที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจาก
หน่วยงานต้นสังกัดส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ ตามจ านวนเงินช าระหนี้ตามข้อ 2 และข้อ 5 ด้วยความยินยอมนี้ให้มีตลอดไป ทั้งนี้
จนกว่าจะได้ช าระหนี้ตามสัญญานี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. หากข้าพเจ้าขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับของสหกรณ์ หรือพ้นจากต าแหน่งหน้าที่ในหน่วยงานต้นสังกัด 
โดยไม่มีเงินบ านาญ หรือผิดสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดก็ดี หรือถูกเรียกคืนเงินกู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าเงินกู้ที่ได้รับไปจากสหกรณ์
นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิง ข้าพเจ้าจะช าระทั้งต้นและดอกเบี้ยในทันที่โดยมิพักค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้  
ตาม ข้อ 2 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน  เงินเดือน เงินบ านาญ  
เงินบ าเหน็จ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอ่ืนใด
ที่สหกรณ์และหน่วยงานต้นสังกัดจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นได้ทันที 
 ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าผิดนัดการช าระหนี้ โดยการผิดนัดช าระหนี้นั้นจะเป็นการผิดนัดในงวดใดงวดหนึ่ง ให้ถือว่า 
หนี้ทั้งหมดต้องส่งคืน โดยสิ้นเชิง 

หนังสือเงินกู้ท่ี .............................................. 

วันท่ี................................................................. 

ชื่อผู้ค  ำประกัน 

1......................................................... 
2......................................................... 
 

 

  
   

  

  

 

 
 

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



2 
 

 
 

 ข้อ 7. เพ่ือเป็นหลักประกันเงินกู้ดังกล่าวในข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมใช้มูลค่าหุ้นของข้าพเจ้าที่มีอยู่ในสหกรณ์ขณะนี้  
และมูลค่าหุ้นที่จะมีข้ึนในอนาคตนั้น ให้สหกรณ์ใช้วิธีหักกลบลบหนี้เต็มจ านวนกับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่ายให้ข้าพเจ้าไว้ก่อนทันที 

ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที  
และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สิน ตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ 

ข้อ 9. หากมีการฟ้องร้องบังคับคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผู้กู้ยินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาลจังหวัด 
ซึ่งเป็นที่ตั้งส านักงานสหกรณ์ 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ……………………………..………….…………..ผู้กู ้
       (………………………………………………..) 
 

ลงชื่อ…………………………………………………...พยาน 
             (………………………………………………..) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ข้าพเจ้า ......................................................................................  ได้รับเงินกู้จ านวน ....................................................... บาท 
(................................................................................)   ตามหนังสือกู้นี้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ........................................ 
       ลงชื่อ...........................................................................ผู้รับเงนิ 
       ลงชื่อ............................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 
ได้ตรวจสัญญากู้เงินเรียบร้อยแล้ว 
ลงชื่อ ...................................................... เจ้าหน้าที่ตรวจสญัญา   ตรวจสอบแล้ว /อนุมัติ 
       (                                        ) 
 
ลงชื่อ ...................................................... ผู้จัดการสหกรณ์  ลงชื่อ ................................................. ผู้มีอ านาจสั่งจ่าย 
 (                                   )               (                                    ) 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 

(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้กูม้ีคู่สมรส) 
เขียนที่ ............................................................................ 

วันท่ี ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 
ข้าพเจ้า ..............................................................................เป็นคูส่มรสของ .............................................................................. 

ได้ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้ากู้เงินของสหกรณอ์อมทรัพย์แห่งนี้  ตามหนังสือเงินกู้ข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ
ต่อหน้าคู่สมรส 

………………………………………………………………………….คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 

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

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

หมายเหตุ :  ลงช่ือผู้รับเงินให้เรียบร้อย ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก 

 

  

 

 

  

 

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากดั 



 
 
 

หนังสือค ้ำประกันเงินกู้สำมัญ 
โครงกำรช่วยเหลือสมำชิกสู้ภัยโควิด - 19 

สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสกลนคร จ้ำกัด 
        

เลขที่ ........................................... 
วันที่ ...................................................................... 

 

ข้าพเจ้า ...........................…………………….………..……………………สมาชิกเลขทะเบียนที่................................ 
เลขประจ าตัวประชาชน.............................................................. ต าแหน่ง .................................... ............................ 
สังกัด...................................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง เดือนละ..... ......................... บาท  
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ .......................................................... ...............................................................................
โทรศัพท์.....................................................................................................ได้ท าหนังสือค  าประกันให้ไว้ต่อ 
“สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขสกลนคร จ้ำกัด” 
ซึ่งต่อไปนี ในหนังสือค  าประกันนี จะใช้ค าว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี   
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้.................................................................................................... ....กู้เงิน 
จ านวนเงินกู้.......................................บาท (.......................................................................)  ตามหนังสอืเงินกู้สามัญ
โครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19 ที่ ........................................................ลงวันที่ ......... ..........................
และผู้กู้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้วข้าพเจ้ายินยอมค  าประกันหนี ดังกล่าวพร้อมดอกเบี ยและค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี นั นด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค  าประกันหนี ดังกล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่ง
เงินงวดช าระหนี  อัตราดอกเบี ย และการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงก าหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้
สามัญนั นโดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามข้อผูกพันนั นๆ ทุกประการจนกว่าหนี สิน  และค่าสินไหมทดแทน
ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ช าระครบถ้วนแล้ว  
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุ
ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากการค  าประกันรายนี  จนกว่าผู้ที่ข้าพเจ้าค  าประกันไว้นี จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซึ่งคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็นผู้ค  าประกันแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนี ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่าวให้แก่
ข้าพเจ้าแล้วภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้
จ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้า หักจ านวนเงิน ณ ที่จ่าย ช าระหนี ซึ่งข้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์
จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่งต่อสหกรณ์ด้วย  โดยข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้ราย
เดือนและเงินอ่ืนใดมอบไว้กับสหกรณ์ และความยินยอมนี ให้มีอยู่ตลอดไป ทั งนี จนกว่าจะได้ช าระหนี ตามหนังสือกู้
เงินสามัญที่ข้าพเจ้าได้ค  าประกันนั น โดยสิ นเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใดของข้าพเจ้ามอบไว้
ให้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หักเงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับ  
ช าระหนี จนสิ นเชิง 
 

หนังสือเงินกู้ท่ี ...................................... 
ช่ือผู้กู้.................................................... 

ทะเบียนผู้ค ้ำประกัน 

เล่ม...........................หน้า…..................  
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ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือ  
โดยทันทีและหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี สิน ตามสัญญานี ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่ตามที่ระบุไว้ใน
หนังสือนี ทุกประการ 

ข้อ7. ในการค  าประกันเงินกู้ตามหนังสือนี ข้าพเจ้าอยู่ในสถานภาพ  ......................................................  
(กรณีที่ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) ในการค  าประกันนี คู่สมรสของข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ค  าประกันให้ไว้เป็น
หลักฐานท้ายหนังสือนี ด้วยแล้ว 

ข้อ 8.  และทางผูค  าประกันไมสามารถเดินทางไปลงลายมือชื่อค  าประกันดวยตนเองได  เนื่องจากติด
ราชการดังนั นทางหนวยงานตนสังกัดจึงขอรับรองวาเปนลายมือชื่อผูค  าประกันจริงและไดลงลายมือชื่อไวเป็น
หลักฐานต่อหนาผูบังคับบัญชา 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค  าประกันนี โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญ 
 

ลงชื่อ……….……………………………….………...ผู้ค  าประกัน 
  

ลงชื่อ………….…………………………….…….   พยาน 
 (…………………………………….……….) 

ลงชื่อ…………………………………………..…... พยาน 
(………………………………………..…….) 

 

รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจ าตัว ลายมือชื่อของผู้ค  าประกัน และหนังสือค  าประกันนี ได้ท าขึ นโดยถูกต้องแล้ว 
 

 ลงชื่อ ................................................................ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
      (     ) 

ค้ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส) 

เขียนที ่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากัด 
วันท่ี ..................เดือน..........................................พ.ศ. ................ 

 
ข้าพเจ้า ....................................................................เป็นคูส่มรสของ ................................................................................. 

ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผู้ค  าประกันเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี   ตามหนังสือค  าประกันเงินกู้ข้างต้นนี  
และข้าพเจ้าได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 

…………………………………………...........……คู่สมรสผู้ให้ค ายินยอม 
                                                                            (................................................................) 
 
                                                                          ................................................................ผู้ค  าประกัน 
                                                                           (...............................................................) 

       (…………………………………….……….) 
 

  

 

   

 



 

ค้ำเตือนส้ำหรับผู้ค ้ำประกัน 

 

 ก่อนที่จะลงนามในหนังสือค ้าประกัน ผู้ค ้าประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของหนังสือค ้าประกัน  
ให้เข้าใจโดยชัดเจน หากผู้ค ้าประกันมีข้อสงสัยใดๆ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะท้าหนังสือค ้าประกัน 

 การที่ผู้ค ้าประกันลงนามในหนังสือค ้าประกันกับ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ้ากัด เพื่อค ้าประกัน
หนี ตามหนังสือกู้ส้าหรับเงินกู้สามัญโครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด - 19 เลขที่ ........................................................ 
ลงวันที่ ..........................................................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ้ากัด  
(ผู้ให้กู้)  กับ..................................................................................................ผู้กู้ ผู้ค ้าประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ ดังนี  

1. ผู้ค ้าประกันจะต้องรับผิดชอบอย่างจ้ากัดไม่เกินวงเงินตามที่ก้าหนดในหนังสือกู้ยืมเงิน 

2. ผู้ค ้าประกันจะรับผิดชอบต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินผู้กู้ค้างช้าระกับผู้ให้กู้ตามหนังสือกู้ยืมเงิน และอาจจะต้อง
รับผิดชดใช้ดอกเบี ยหรือค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ อีกด้วย 

3. ผู้ค ้าประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามหนังสือกู้ยืมเงิน 

4. ผู้ค ้าประกันต้องรับผิดชอบร่วมกับผู้กู้ 
5. เมื่อผู้กู้ผิดนัดช้าระหนี  ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค ้าประกันช้าระหนี ทั งหมดที่ผู้กู้ค้างช้าระ โดย

ผู้ให้กู้ไม่จ้าเป็นต้องเรียกร้องหรือบังคบัเอาจากผู้กู้ก่อน 

6. เป็นหนังสือค ้าประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราวไม่จ้ากัดเวลาที่ผู้ค ้าประกันไม่สามารถยกเลิก  
เพิกถอนได ้

7. ผู้ค ้าประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิดแม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ 

นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ผู้ค ้าประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือค ้าประกัน 
ข้าพเจ้าได้ทราบค้าเตือนนี แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 

ลงช่ือ .................................................... ผู้ค า้ประกัน 
  
 

ลงช่ือ .................................................... ผู้ค า้ประกัน 
  
 

  

         (                                                       )          (                                                       ) 

 

 

 

 
 

 



                                                                              

 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด ยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิก 
 

เขียนที่........................................................... 
                                                                                             วันท่ี........... เดือน........................ พ.ศ. ........ 

 
 ข้าพเจ้า...................................................................... อายุ...........ปี เลขประจ าตัวประชาชน...................................... 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี....................... หมู่ที่......... ซอย........................................................ ถนน........................................ ต าบล/
แขวง...................................................... อ าเภอ/เขต................................................. จังหวัด.............................. ปัจจุบันท างาน 
ต าแหน่ง................................หน่วยงาน.....................................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สกลนคร   จ ากัด  เลขทะเบยีนสมาชิก.................................. มีความประสงค์ให้หน่วยงานที่ข้าพเจา้สังกัดอยู่หักเงินและน าส่ง
เงินให้สหกรณ์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชกิ จึงมีหนังสือให้ความยินยอมฉบบันี้ไว้กับ สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากดั ดังนี ้
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้จ่ายเงินของหน่วยงานต้นสังกัดหักเงนิเดือนหรอืค่าจ้าง หรือเงินอื่นใด ที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  ทั้งปัจจุบัน อนาคต ตามจ านวน ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร 
จ ากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน เพือ่ส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร 
จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจา้พ้นจากการเป็นพนักงาน/ลูกจ้าง และไดร้ับเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ  เงินชดเชย  
หรือเงินอ่ืนใด  ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ้่ายเงินของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าเคยสังกัดอยู่ หักเงินจากเงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ 
เงินชดเชย หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากหน่วยงานตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสกลนคร จ ากัด ได้แจ้ง
และให้ส่งเงินจ านวนดังกล่าวนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากดั แทนข้าพเจ้าทุกครัง้ 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใด ไมว่่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้
แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าว   ส่งช าระหนี้ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากดั 
ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไปและข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้ค ายินยอมนีไ้ม่ว่าทั้งหมดหรอืบางส่วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระหนี้สินท่ี
ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์ เว้นแต่จะไดร้ับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากัด  
 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่วนราชการทีส่ังกัด โดยโอนไปสังกัด         ส่วนราชการอื่น 
หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าพเจ้ายินยอมใหเ้จ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสังกัด มีอ านาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงิน
บ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันท่ีข้าพเจ้ามสีิทธิจะได้รับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่งช าระหนี้ ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร 
จ ากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถือปฏิบัตติามค ายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ เพียงแตส่หกรณ์
ได้มีหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสังกัดอยูเ่พื่อด าเนินการ
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการเพียงพอแล้ว 
  หนังสือยินยอมฉบับน้ีท าข้ึนโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ 
  หนังสือน้ีท าข้ึน 3 ฉบับ มีข้อความตรงกัน ฉบับท่ีหนึ่งให้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด  
ฉบับท่ีสองเก็บไว้กับข้าพเจ้า  และฉบับท่ีสามให้ไว้กับส่วนราชการที่ข้าพเจ้าสังกัดอยู่  
 
ลงช่ือ ................................................................... ผู้ให้ค ายินยอม   ลงช่ือ .................................................................... พยาน 
         (.............................................................)          (.............................................................) 
 ลงช่ือ .................................................................... พยาน 
          (.............................................................) 

 
 
 



 
 

ข้อมูลแสดง รายได้  / หนี้สินของสมาชิก เพ่ือแนบประกอบการขอกู้เงิน 
 

1) ชื่อ....................................................................... ...............สมาชิกเลขที่............................................................. 

สังกัดหน่วยงาน..อ าเภอ......................................................................................................... จังหวัด........................................ 
 

2) ข้อมูลรายได้ต่อเดือน 
 
  2.1  เงินเดือน.....................................................................บาท 
  2.2  เงินได้อ่ืนๆ..................................................................บาท 
     รวม......................................................................บาท 
 
          3) เงินกู้สหกรณ์ฯ  
 

  3.1  เงินกู้สามัญ/ พิเศษ  วงเงินกู้.....................บาท  เงินกู้คงเหลือ.....................บาท สง่เดือนละ.....................บาท 
 
  3.2 เงินกูฉุ้กเฉิน ................วงเงินกู้.....................บาท  เงินกู้คงเหลือ.....................บาท สง่เดือนละ.....................บาท 
 

 3.3 เงินกู้โครง.....................วงเงินกู้.....................บาท  เงินกู้คงเหลือ.....................บาท สง่เดือนละ.....................บาท 
       
         4)  หนี้สถาบันการเงินอ่ืน 
 
      4.1 หนี้ กยศ.       คงเหลือ  ..................................บาท ส่งเดือนละ................................บาท 

               4.2 หนี้ กรอ.          คงเหลือ  .................................บาท ส่งเดือนละ.................................บาท 

               4.3 หนี้ กรุงไทย      คงเหลือ  ..................................บาท ส่งเดือนละ................................บาท 

     4.4 หนี้ ธอส.          คงเหลือ  ..................................บาทส่งเดือนละ..................................บาท  

               4.5 หนี้ ธกส.          คงเหลือ  .................................บาท ส่งเดือนละ..................................บาท 

               4.6 หนี้ ธ.ออมสิน     คงเหลือ  ..................................บาท ส่งเดือนละ.................................บาท 

               4.7 หนี้ อ่ืนๆ............................   คงเหลือ  ..................................บาท ส่งเดือนละ...............................บาท 
    

                          รวมภาระหนี้    ..................................บาท ส่งเดือนละ...........................บาท  
 

 
                                                                 ลงชือ่.................................................................. 
            (.................................................................) 
 
 

 
 

 



        (เอกสารแนบประกอบค าขอกู้) 
 

หนังสือยินยอมให้ติดตามทวงถามหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากัด 

 

       เขียนที่ ........................................................... 
วันท่ี............เดือน.......................พ.ศ. ............ 

 
 ข้าพเจ้า ............................................................... อายุ.............ปี เลขประจ าตัวประชาชน ................................................. 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขท่ี ..................... หมู่ที่................. ตรอก/ซอย .......................................... ถนน ................................................... 
ต าบล/แขวง ............................................. อ าเภอ/เขต .............................................. จังหวัด ........................................................... 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากดั เลขทะเบยีนสมาชิกที่.......................................................ข้าพเจา้ยินยอม
ให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสกลนคร จ ากัด, ผู้รับมอบอ านาจจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสขุสกลนคร จ ากัด,  
ผู้รับมอบอ านาจช่วงในการทวงถามหนี้, ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี,้ และผูร้ับมอบอ านาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ ติดตาม
ทวงถามหนีต้ามพระราชบัญญัติ การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 กับบุคคลดังต่อไปนี ้
 1. คู่สมรส   เบอร์โทรศัพท์................................ 
 2. บุตร    เบอร์โทรศัพท์................................ 
 3. บิดา    เบอร์โทรศัพท์................................ 
 4. มารดา    เบอร์โทรศัพท์................................ 
 5. ผู้บังคับบัญชา   เบอร์โทรศัพท์................................ 
 6. ผู้มีหน้าที่ในการหักเงิน  เบอร์โทรศัพท์................................ 
 7. บุคคลอื่น (ระบุ)..........................................................เกี่ยวข้องเปน็.......................เบอร์โทรศัพท์................................... 
  
 เพื่อให้การติดตามทวงถามหนี้ ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ ากดั เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ การทวง
ถามหนี้ พ.ศ. 2558  จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
ลงช่ือ .............................................................. ผู้ให้ถ้อย  ลงช่ือ.............................................................. พยาน 

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

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



 
 
 
 
 

 เอกสารที่ต้องยืน่พร้อมค าขอกู้เงินสามัญ 
   โครงการช่วยเหลือสมาชิกสู้ภัยโควิด – 19 

        
1.  สลิปเงินเดือน    “ผู้กู้”    เดือนปัจจุบันหรือเดือนล่าสุด       1 ฉบับ  
2.  หนังสือรับรองค่าตอบแทน หรือโอทีย้อนหลัง 3 เดือน ของ “ผู้กู้”   1 ฉบับ 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ผู้กู้)    2 ฉบับ 
4.  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ผู้ค  าประกัน)   1 ฉบับ 
5.  ลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในส าเนาบัตรผู้กู้และผู้ค  าประกัน 
6.  เอกสารเพิ่มเติมของผู้กู้และผู้ค  าประกัน 

6.1  กรณีบัตรใช้ส าเนาบัตรข้าราชการ  ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม  1 ฉบับ 
6.2  กรณมีีคู่สมรส  ให้แนบเอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน   1 ฉบับ 

 หรือส าเนาบัตรข้าราชการของคู่สมรส และส าเนาทะเบียนสมรสมาเพิ่มเติม 
6.3  กรณีหย่า ให้แนบส าเนาทะเบียนหย่ามาเพิ่มเติม     1 ฉบับ 
6.4  กรณีเปลี่ยนค าน าหน้า  , ชื่อ , นามสกุล  ให้แนบส าเนาหลักฐาน  1 ฉบับ 

 การเปลี่ยนค าน าหน้า , ชื่อ , และนามสกุล มาเพิ่มเติม 
7.  ส าเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยท่ีต้องการให้โอนเงินกู้เข้าบัญชี   1 ฉบับ 
8.  ผู้กู้และผู้ค  าประกัน  การลงนามรับรองในสัญญาทุกจุดใหเ้หมือนกัน 
9.  ในสัญญากู้และสัญญาค  าประกัน  ไม่ต้องระบวุันท่ีลงในสัญญา 



  บันทึกขอความ 

สวนราชการ …………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

ท่ี…………………………………………………………..…..…………..…วันท่ี ……………………………..………………………………………….. 
  

เรื่อง   ขอรับรองลายมือช่ือ 

เรียน  ประธานกรรมการสหกรณออมทรพัยสาธารณสุขสกลนคร  จํากัด 
 

 ตามที ่นาย/นางสาว/นาง......…….…………………………….....................….……สมาชิกสหกรณเลขที…่……..…………. 

สังกัดหนวย………………………………......................ไดทําสญัญาขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด 

จํานวน………………………...…...บาท (………..…………………..……………………………………) และไดมีบุคคลคํ้าประกันเงินกูคือ 

1. …………………………………..…..…….…………สมาชิกเลขที…่………………...สังกัด…………………………………… 

2. ……………………………………………..…………สมาชิกเลขที…่………………...สังกัด…………………………………… 

3. …………………………………..……….…..………สมาชิกเลขที…่………………...สังกัด…………………………………… 

4. …………………………………..……....…..………สมาชิกเลขที…่………………...สังกัด…………………………………… 

5. …………………………………..………......………สมาชิกเลขที…่………………...สังกัด………………………..………… 

6. …………………………………..………......………สมาชิกเลขที…่………………...สังกัด………………………..………… 

และทางผู คํ้าประกันไมสามารถเดินทางไปเซ็นคํ้าประกันดวยตนเองได  เน่ืองจากติดราชการดังน้ัน 

ทางหนวยงานตนสังกัดจึงขอรับรองวาเปนลายมือช่ือผูคํ้าประกันจริง  และไดลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐานตอหนา

ผูบังคับบัญชา 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

      ลงช่ือ……………………………………………..…….ผูบังคับบัญชา 

           (……………………………………………………) 

      ตําแหนง…………………………………………………. 

(ลงช่ือ)…………………….………………..…ลายมือช่ือผูคํ้าประกัน 

       (….……………………………………….) 

(ลงช่ือ)…………………….………………..…ลายมือช่ือผูคํ้าประกัน 

       (….……………………………………….) 

(ลงช่ือ)…………………….………………..…ลายมือช่ือผูคํ้าประกัน 

       (….……………………………………….) 

(ลงช่ือ)…………………….………………..…ลายมือช่ือผูคํ้าประกัน 

       (….……………………………………….) 

(ลงช่ือ)…………………….………………..…ลายมือช่ือผูคํ้าประกัน 

       (….……………………………………….) 

(ลงช่ือ)…………………….………………..…ลายมือช่ือผูคํ้าประกัน 

       (….……………………………………….) 

 (ลงช่ือ)…………………………………………พยาน 

         (………………………………………...) 






