
 
 
 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากัด 
หลักฐานท่ีผู้กู้จะต้องย่ืนพร้อมค าขอกู้ในการขอกู้เงินสามญั และหลักเกณฑ์ประกอบการพจิารณาเงนิกู้สามัญฯ 
1. บตัรประจ ำตวัประชำชน ของผูกู้ ้เงินสำมญัและผูค้  ้ ำประกนัเงินกู้สำมญั  ถ่ำยเอกสำรจำกตน้ฉบบัเท่ำนั้นและให้เจำ้ของเอกสำรลง
ลำยมือช่ือรับรอง 
2. กรณีท่ีผูค้  ้ำประกนั  คนท่ี  1.…………………………คนท่ี  2.  ……………………………คนท่ี  3.  …………………………… 
3. คนค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัจะตอ้งมำเซนตช่ื์อค ้ำประกนัต่อหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ แต่ถำ้คนค ้ำประกนัไม่สำมำรถมำได ้
    ทำงสหกรณ์ฯ กอ็นุโลมให้ผูค้  ้ำประกนัไปเซนตช่ื์อต่อหนำ้หวัหนำ้หน่วยงำนของตนเอง (สำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผูอ้  ำนวยกำร  
   โรงพยำบำล หรือ กรรมกำรในหน่วยงำนของตนเอง)  ลำยเซ็นในสัญญำเงินกูจ้ะตอ้งเหมือนกบัในค ำขอกูเ้งินสำมญั  แลว้ให้ 
    สำธำรณสุขอ ำเภอ ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล  กรรมกำร เซนตช่ื์อก ำกบัมำในใบค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญั ช่องพยำนของคนค ้ำประกนั 
    เพ่ือรับรองว่ำเป็นลำยเซนตข์องคนค ้ำประกนัจริง 
4. ผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประกนัตอ้งท ำหนงัสือยินยอมตำมแบบท่ีแนบไปดว้ย 
5. ในเอกสำรต่ำง ๆ ห้ามใช้หมึกขาวลบโดยเด็ดขาด ใชข้ีดฆ่ำแลว้เซนตช่ื์อก ำกบัและวัน/เดือน/ปีในเอกสารทุกหน้าสมาชิกไม่ต้องเขียน 
6. เลขท่ีบญัชี ธ.ธกส.  ธ.กรุงไทย  หรือบญัชีเงินฝำกออมทรัพยพิ์เศษ  ต้องเป็นของสมาชิกผู้กู้คนเดียวเท่านั้น 
7. สลิปเงินเดือนให้เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินเซนตส์ ำเนำถกูตอ้ง 
8. ผูกู้,้ ผูค้  ้ำตอ้งลงลำยมือช่ือทกุใบในสญัญำ  
9. กูเ้งินค่ำหุ้นตนเองกูไ้ด ้90% และไม่จ ำกดัจ ำนวน สำมำรถกูไ้ดต้ำมปกติท่ีเคยปฏิบติั 
10.สมาชิกทีข่อกู้สามัญใหม่ทุกรายและ จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 10 % ของจ านวนเงินกู้สามัญ หากไม่พอสหกรณ์จะหักจากเงิน 

กู้สามัญมาซ้ือหุ้นเพิม่จนครบ 10 % จงึจะจ่ายส่วนต่าง  
11.กูไ้ด ้40 เท่ำของเงินเดือนไม่เกิน 200,000.00 บำท (สองแสนบำทถว้น)  กูเ้กิน 150,000.00 บำท (ตอ้งมีขำ้รำชกำรค ้ำประกนั 1 คน) 
12. สมาชิกที่กู้เงินจะต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักจากเงินกู้และค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างน้อย 30 % 
13. สมำชิกท่ียืน่กูส้ำมญัส่งช ำระคนืภำยใน 144 งวดสหกรณ์จะดูอำยงุำนท่ีเหลือต้องส่งช าระหนีใ้ห้หมดภายในอายุ 60 ปี 
      (ภายในเกษยีณอายุการท างาน) หรือลาออกจากงานประจ า (โดยสหกรณ์จะน ำเงินค่ำหุ้นท่ีมีอยูม่ำหกัช ำระหน้ีและตอ้งไม่มีหน้ี 
       คำ้งช ำระ) 
14. หลกัค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญั 
      14.1 สมาชิก 1 คน สามารถค า้ประกันได้ไม่เกิน 3 คน (วงเงินค า้ประกันคนละไม่เกิน 50,000.00 บาท (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

14.2  ใชทุ้นเรือนหุ้น และหรือเงินฝำกค ้ำประกนัได ้90% 
15. สมำชิกท่ียืน่กูเ้งินทกุประเภท สหกรณ์ฯ ขอเอกสำรเพ่ิมเติม (ทั้งผูกู้ ้ผูค้  ้ำประกนัและคู่สมรส) ดงัน้ี 
       15.1  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
       15.2  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
       15.3  ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือส ำเนำทะเบียนหยำ่ หรือใบมรณะบตัร(กรณีสมรสหรือหยำ่หรือตำย) 
       15.4  ส ำเนำใบเปล่ียนแปลงช่ือ – สกลุ (ถำ้มี)  
16.  ขอควำมร่วมมือผูกู้ทุ้กรำยสมคัร สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย (สสธท.), 
        กสธท.,สส.ชสอ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มค าขอกู้เงินสามัญของสมาชิกประเภทสมทบที่ขอปรับเป็นสมาชิกสามัญ 



มี ไม่มี มี ไม่มี

ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ...........ฉบับ

ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ

ใบหย่ำ 1 ฉบับ

สลิปเงินเดือน ..........เดือน

เอกสำรจำกธนำคำรออมสิน ..........ฉบับ

เอกสำรบังคับคดี 1 ฉบับ
ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ใบมรณะบัตร 1 ฉบับ

ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
ใบหย่ำ 1 ฉบับ
ส ำเนำบัตรประชำช 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ใบมรณะบัตร 1 ฉบับ

ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
ใบหย่ำ 1 ฉบับ
ส ำเนำบัตรประชำช 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ใบมรณะบัตร 1 ฉบับ

Checklist เอกสารประกอบการกู้สามัญท่ัวไป(คนค ้า) สมาชิกสมทบปรับเป็นสามัญ

คู่สมรส 

ผู้ค ้าประกัน2  ช่ือ................................................สกุล......................................................เลขท่ีสมาชิก........................ เบอร์โทร.............................................

สถำนะภำพ   O โสด           O  สมรส          O  หย่ำ          O   หม้ำย

คู่สมรส 

ผู้ค  ำ

ผู้ค ้าประกัน1  ช่ือ................................................สกุล......................................................เลขท่ีสมาชิก........................ เบอร์โทร.............................................

สถำนะภำพ   O โสด           O  สมรส          O  หย่ำ          O   หม้ำย

ผู้ค  ำ

คู่สมรส

ผู้กู้

ผู้กู้ช่ือ......................................................สกุล...............................................................เลขท่ีสมาชิก................................
สถำนะภำพ   O โสด           O  สมรส          O  หย่ำ          O   หม้ำย

หมำยเหตุรำยกำร จ ำนวน

ส ำหรับผู้กู้ตรวจสอบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี



มี ไม่มี มี ไม่มี
ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
ใบหย่ำ 1 ฉบับ
ส ำเนำบัตรประชำช 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ใบมรณะบัตร 1 ฉบับ

มี ไม่มี มี ไม่มี

ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ

ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ

ใบหย่ำ 1 ฉบับ

ส ำเนำบัตรประชำช 1 ฉบับ

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ

ใบมรณะบัตร 1 ฉบับ

ผู้ค  ำ

คู่สมรส 

สถำนะภำพ   O โสด           O  สมรส          O  หย่ำ          O   หม้ำย

รำยกำร จ ำนวน

ส ำหรับผู้กู้ตรวจสอบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี

หมำยเหตุ

ผู้ค  ำ

คู่สมรส 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี

ผู้ค ้าประกัน4  ช่ือ................................................สกุล......................................................เลขท่ีสมาชิก........................ เบอร์โทร.............................................

รำยกำร จ ำนวน
ส ำหรับผู้กู้ตรวจสอบ

ผู้ค ้าประกัน3  ช่ือ................................................สกุล......................................................เลขท่ีสมาชิก........................ เบอร์โทร.............................................

สถำนะภำพ   O โสด           O  สมรส          O  หย่ำ          O   หม้ำย

หมำยเหตุ



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ................................................................................................................................................. 

ท่ี   ..................................................................... วันที ่  .................................................................................. 
เร่ือง    ขอรับรองไม่ไดถู้กตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั 

  

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................สมาชิกเลขท่ี................

หน่วยงาน ................................................ ต าแหน่ง................................................ เบอร์โทรศพัท.์............................. 

 ขอรับรองวา่ ขณะท่ีขา้พเจา้ขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  
ณ วนัท่ี...........................................................ขา้พเจา้ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง 
 วินยั  แพ่ง  อาญา  ปกครอง    และขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มูลให้กบัสหกรณ์ฯ  เพื่อประกอบการพิจารณายืน่กูเ้งิน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
ลงช่ือ.............................................................. สมาชิกสหกรณ์ (ผูกู้)้ 

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

 

 

       ลงช่ือ......................................................... ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานผูกู้ ้(ผูรั้บรอง) 

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

     ต าแหน่ง ............................................................ 
 

 



 
บันทึกข้อความ 

สถานที่ท าการ ………………………………………………………………………………………………… 
ที่  .......................................    วันที่    .............................................................................................. 

เร่ือง หกัเงินกูส้ำมญัเพื่อช ำระหน้ีและหกัเงินท ำสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ และกองทุนสวสัดิกำรสมำชิกฯ  
 

เรียน ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 

  ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว .......................................................................... สมำชิกเลขท่ี.......................  
หน่วยงำน......................................................................ไดย้ืน่กูเ้งินสำมญัจำกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั                  
เม่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรไดพ้ิจำรณำอนุมติัเรียบร้อยแลว้ มีควำมประสงคใ์หห้ักเงินกูส้ำมญัมำช ำระหน้ี  และ 
หกัเงินท ำสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ฯ และหกัเงินท ำกองทุนสวสัดิกำรสมำชิกฯ รำยละเอียดมีดงัต่อไปน้ี 

 1. เงินกูส้ำมญับุคคลค ้ำประกนั   
           เงินตน้……………….บำท  บวกดอกเบ้ีย......................บำท   เป็นเงิน.....................................บำท 

   2. เงินกูเ้พื่อเหตุฉุกเฉิน 
           เงินตน้……………….บำท  บวกดอกเบ้ีย......................บำท   เป็นเงิน.....................................บำท 
 3. สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย (สสธท.) 
             เป็นเงิน........................................บำท 
 4. กองทุนสวสัดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย  ์

                        สำธำรณสุขไทย (กสธท.)          เป็นเงิน......................................บำท 
   5. สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
             (สส.ชสอ.)                                                        เป็นเงิน......................................บำท 
 
  จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำอนุมติั  
 
      (ลงช่ือ)     สมำชิกสหกรณ์ฯ 
       (......................................................) 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

 

 ส่วนราชการ  ................................................................................................................................................. 
 ท่ี   ..................................................................... วันที ่  .................................................................................. 
 เร่ือง    ยนิยอมใหห้กัเงินในบญัชีเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษมำช ำระหน้ี 

  

 เรียน   ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 

  ขำ้พเจำ้ นำย/นำง/นำงสำว ............................................... .............สมำชิกเลขท่ี.............................

 หน่วยงำน ................................................ ต ำแหน่ง.............................. เบอร์โทรศพัท.์..................................

 บญัชีเลขท่ี...................................... ช่ือบญัชี.................................................................................................  

 ขำ้พเจำ้เป็นผูมี้อ ำนำจในกำรถอนเงินหรือในกำรให้ค  ำมัน่เก่ียวกบับญัชีท่ีเปิดขึ้นน้ีหรือตำมท่ีระบุ
ไวใ้นแบบค ำขอเปิดบญัชีและบริกำรเก่ียวกบับญัชีเงินฝำกน้ี ขำ้พเจำ้ไดล้งตวัอยำ่งลำยมือช่ือของขำ้พเจำ้ และ
ขำ้พเจำ้ยินยอมผูกพนัปฏิบติัตำมระเบียบของสหกรณ์ฯน้ี ในส่วนท่ีว่ำดว้ยเงินฝำกประเภทต่ำงๆ ซ่ึงใชอ้ยู่ใน
เวลำนั้นๆทุกประกำร 
 ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำมีหน้ีสินกับทำงสหกรณ์และผิดกำรช ำระหน้ีและผิดนัดกำรช ำระหน้ีดังกล่ำว 
ขำ้พเจำ้ยินยอมให้สหกรณ์น ำเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษของขำ้พเจำ้มำช ำระหน้ีให้สหกรณ์เท่ำหน้ีสินท่ีคำ้ง
ช ำระ 
 ข้ำพเจ้ำรับรองว่ำในขณะท ำนิติกรรมน้ี ข้ำพเจ้ำมีควำมสำมำรถในท ำนิติกรรม ไม่เป็นบุคคล
วิกลจริต ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ควำมสำมำรถ ไม่ถูกพิทกัษ์ทรัพยไ์ม่ว่ำชัว่ครำวหรือเด็ดขำด ไม่เป็นบุคคล
ลม้ละลำยหรือฟ้ืนฟูกิจกำร หำกภำยหลงัมีสถำนะตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้เกิดขึ้น ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ฯทรำบ
ทนัที และตกลงให้สหกรณ์ฯระงบักำรท ำธุรกรรมต่ำงๆของขำ้พเจ้ำทนัที ขำ้พเจ้ำรับรองว่ำขอ้มูลท่ีให้ไว้
ขำ้งตน้เป็นควำมจริงทุกประกำร 
 ขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนและเขำ้ใจขอ้ก ำหนดและเง่ือนไขต่ำงๆท่ีเก่ียวขอ้งถ่ีถว้นแลว้ เห็นวำ่ตรงตำมควำม
ประสงค ์จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

ลงช่ือ.................................................. สมำชิกสหกรณ์ 

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

        ลงช่ือ....................................................... พยำน 

                                                   (...............................................................) 
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   ค าขอกู้เงินสามัญ  
สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามัญ 

         เขียนที่ ............................................................. 
        วันที่ ................................................................................. 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากัด 
 ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว .............................................................................................................อำย.ุ.................................ปี 
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................เลขประจ ำตวัประชำชน.........................................................ต ำแหน่ง..................................................
สังกดั................................................................................สถำนภำพ............................................ท่ีอยู.่.................................................................. 
............................................................................................................... โทรศพัทมื์อถือ.... ...................................... ............................................. 
ไดท้ ำหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี  ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะเรียกว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลกัฐำน โดยมีสำระส ำคญัในกำรกูยื้มเงินดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ขำ้พเจำ้ไดกู้เ้งินจำกสหกรณ์ไปเป็นจ ำนวน .............................................................................................................บำท 
(.........................................................................................................................................................)โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ใชจ่้ำยในครอบครัว 
และขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวน้ีครบถว้นแลว้ 
 ขอ้  2.  ขำ้พเจำ้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัรำร้อยละ..............................ต่อปี 
 ขอ้  3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ประกำศเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลงอตัรำ
ดอกเบ้ียตำมท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้  
 ขอ้  4.  ขำ้พเจำ้ขอช ำระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือน ดงัน้ี 
           ตน้เงินเท่ำกนัทุกงวด ๆ ละ ............................................... บำท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  จ ำนวน ...............งวด 
           ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ำกนัทุกงวด ๆ ละ ...................................................บำท  จ ำนวน...............งวด 
 ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.........................................พ.ศ.  ........................................เป็นตน้ไป 
 ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำกำรส่งคืนเงินกู ้(รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก ำหนดภำยในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ ำหรับงวด 
นั้น ๆ  นอกจำกค่ำหุ้นซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขำ้พเจำ้ขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปน้ี คือ 

สมาชิกท่ีจะเป็นผู้ค า้ประกัน 
ล าดับ
ที ่

ช่ือ - สกุล สมาชิกเลข
ทะเบียนที ่

ท างานประจ าในต าแหน่ง
และสังกัด 

มีเงินเดือน/        
ค่าจ้าง 

ลายมือช่ือผู้ค า้ประกัน 

      
      
      
      

 ขอ้  5. ในกำรส่งคืนเงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตำม ขอ้ 4.  นั้น ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ี ผูจ่้ำยเงินได ้
รำยเดือนและเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้ หกัจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จำกเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้
เพ่ือส่งมอบต่อสหกรณ์ ควำมยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปโดยท ำหนงัสือยินยอมให้หกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ทั้งน้ีจนกว่ำจะได้
ช ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูส้ำมญัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้  
 ขอ้  6.  ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือให้ผูบ้งัคบับญัชำหกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดของขำ้พเจำ้มอบไวใ้ห้สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงำนตน้สังกดัของขำ้พเจำ้ ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยให้สหกรณ์ จนกว่ำสหกรณ์จะไดรั้บช ำระหน้ีจนส้ินเชิง 
 ขอ้  7.  ขำ้พเจำ้ยินยอมถือว่ำ ในกรณีผิดตำมขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่ำดว้ยกำรควำมคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู ้ให้ถือว่ำ
เงินกูท่ี้ไดรั้บไปจำกสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีให้ไว ้
 
 

 
 

รับที่…………………/…………………… 
วนัท่ี………..…./.….……..…./……..…… 
ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ควำมดว้ยลำยมือ
ของตนเอง มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่รับพิจำรณำ 
 

หนงัสือกูท่ี้…………../….………. 
วนัท่ี………./…………./……….. 
บญัชีเงินกูท่ี้……………….……... 
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 ขอ้  8.  ขำ้พเจำ้ยอมรับผกูพนัตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่ำ ถำ้ขำ้พเจำ้ออกจำกงำนหรือยำ้ยจำกงำนประจ ำ ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้
เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทรำบ และจดักำรช ำระหน้ีสิน ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 
 ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่จดักำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินหักเงินค่ำจำ้งหรือ
เงินอื่นใดท่ีหน่วยงำนตน้สังกดัหรือนำยจำ้งจ่ำยให้แก่ขำ้พเจำ้ หกัเงินดงักล่ำวเพ่ือช ำระหน้ีต่อสหกรณ์เสร็จส้ินเสียก่อนได ้  
 ขอ้  9.  ตรำบใดท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์  ขำ้พเจำ้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น ำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือ

บรรดำสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้จะไดรั้บจำกสหกรณ์ตำมขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จำกสมำคมฌำปนกิจ

สงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(กสธท.) หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)                

ท่ีขำ้พเจำ้ตกลงท ำไวก้บัสมำคมฯ  ขำ้พเจำ้ยอมให้สหกรณ์หกัช ำระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูส้ำมญัน้ีได ้

 ขอ้ 10.  ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้เป็นผูผิ้ดนดัช ำระหน้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมให้สหกรณ์ด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
              10.1  ถำ้สหกรณ์ไม่สำมำรถแจง้ควำมเป็นหน้ีท่ีคำ้งช ำระให้แก่ขำ้พเจำ้ได ้ขำ้พเจำ้ตกลงให้สหกรณ์แจง้ควำมเป็นหน้ี
ให้แก่บุคคลต่อไปน้ี 
   1.  ......................................................................................................... โทร................................................. 
ท่ีอยู.่...................................................................................... ........................................................................................................................... 
   2.  ........................................................................................................  โทร.................................................. 
ท่ีอยู.่...................................................................................................................................................................................................................  
               10.2  ถำ้สหกรณ์ไม่สำมำรถติดต่อขำ้พเจำ้ตำมท่ีอยูใ่นสัญญำเงินกูฉ้บบัน้ี ขำ้พเจำ้ตกลงให้ติดต่อไปยงัสถำนท่ีต่อไปน้ี 
    1.  สถำนท่ีท ำงำน...............................................................................โทร...................................... 
    2.  สถำนท่ีท ำงำน..............................................................................โทร....................................... 
               10.3  ขำ้พเจำ้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถำมหน้ีไดเ้กินกว่ำ 1 คร้ังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00 น.-              
ถึงเวลำ 20.00 น. และในวนัหยดุรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 18.00 น. ทั้งน้ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว ้
 ขอ้  11.  หำกขำ้พเจำ้ไดย้ำ้ยท่ีอยูจ่ำกท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
                          ขอ้  12. ในกำรรับเงินกู ้ ขำ้พเจำ้จะไดท้ ำหนงัสือกูส้ ำหรับเงินกูส้ำมญัให้ไวต้่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
           ขอ้ 13. ในกำรขอกูค้ร้ังน้ี คู่สมรสของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี) ไดต้กลงท่ีจะท ำหนงัสือยินยอมให้ไวเ้ป็นหลกัฐำนในทำ้ยหนงัสือกูเ้งิน
สำมญัไดต้รวจสอบแลว้มีเงินเดือนพอให้สหกรณ์ฯ หกัช ำระหน้ีและค่ำหุ้น และมีเงินคงเหลือหลงัหกัค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ   
      ………………………………………………….ผูกู้เ้งิน 
      (...........................................................................) 
      ............................................................................พยำน/สมำชิกสหกรณ์ฯ 
      (............................................................................) 
     .............................................................................พยำน/สมำชิกสหกรณ์ฯ 
     (...........................................................................) 
     .............................................................................เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ผูต้รวจ 
       (...........................................................................) 
      ............................................................................ผูจ้ดักำรสหกรณ์  
      (...........................................................................) 

 

การบันทึกการวินิจฉัย 

  ตรวจสอบคุณสมบติัของสมำชิกแลว้ เง่ือนไขถูกตอ้ง ตำมขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์  
เสนอให้คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเพื่อทรำบและให้สมำชิกกูเ้งินสำมญัไดใ้นวนัที่......................................................... 
เป็นเงิน……………….…………………บำท (...............................................................................................................................) 

     (ลงช่ือ) …………………………………………………. ประธำนกรรมกำรเงินกู ้
                  (…………………………………………………) 

ขำ้พเจำ้ .....................................................................................           
ไดย้ินยอมให้...............................................................................
ซ่ึงเป็นคู่สมรสของขำ้พเจำ้กูเ้งินสำมญัของสหกรณ์ออมทรัพย์
สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  ตำมหนงัสือสัญญำกูเ้งินน้ี และขำ้พเจำ้
ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
ลงช่ือ..................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 

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

เห็นควรให้กู้เงินสามัญ จ านวน……………………...บาท 

(ลงช่ือ)………………………………………… 

(………………………………………………..) 
เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานของสมาชิก 
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หนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้ สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามัญ 

 

 

หนงัสือเงินกูส้ำมญั เลขท่ี....................../....................... 

วนัที่....................................................... 

ขำ้พเจำ้...............................…………....……………………............…….. อำย.ุ...................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี......................... 

เลขประจ ำตวัประชำชน......................................................................................ต ำแหน่ง.....................................................................................  

สังกดั....................................................ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................... 

สถำนภำพ.......................  ไดท้ ำหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี  ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั   ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะ

เรียกว่ำ  “สหกรณ์”  เพ่ือเป็นหลกัฐำน โดยมีสำระส ำคญัในกำรกูยื้มเงินดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ขำ้พเจำ้ไดกู้เ้งินจำกสหกรณ์ไปเป็นจ ำนวน ................................บำท (............................... .......................................................)  

และขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวน้ีครบถว้นแลว้  ตั้งแต่วนัท ำหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี 

 ขอ้ 2.  ขำ้พเจำ้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัรำร้อยละ.........................ต่อปี 

 ขอ้ 3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ประกำศเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.  ให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ไดท้รำบและยินยอมช ำระดอกเบ้ีย

ตำมอตัรำท่ีสหกรณ์ประกำศในครำวนั้น ๆ ทุกครำวไป  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัท่ีสหกรณ์ก ำหนดไวใ้นประกำศของสหกรณ์  โดยท่ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้

ให้ขำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

 ขอ้ 4.  ขำ้พเจำ้ขอช ำระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือน  ดงัน้ี 

  ตน้เงินเท่ำกนัทุกงวด ๆ ละ .......................บำท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เวน้แต่งวดสุดทำ้ย จ ำนวน.....................งวด (แบบสหกรณ์) 

  ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ำกนัทุกงวด ๆ ละ .............................บำท เวน้แต่งวดสุดทำ้ยจ ำนวน..........................งวด (แบบธนำคำร) 

  ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.............................................. พ.ศ. ...................... เป็นตน้ไป 

 ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำกำรส่งคืนเงินกู ้(รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก ำหนดภำยในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ ำหรับงวดนั้น ๆ 

 ขอ้ 5.  ขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะน ำเงินกูไ้ปใชเ้ฉพำะเพ่ือกำรดงัต่อไปน้ีคือ  ใชจ่้ำยในครอบครัว 

 ขอ้ 6.  ขำ้พเจำ้ขอโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่ำหุ้นของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัตำมทะเบียนหุ้น  ซ่ึงมียอดเงินค่ำหุ้นรวมเป็นเงิน 

...................................................... บำท (..........................................................................................................................) และท่ีจะมีขึ้นต่อไป

ในภำยหนำ้ให้สหกรณ์  เพ่ือเป็นหลกัประกนักำรกูเ้งินของขำ้พเจำ้  ในกรณีเงินกูต้ำมสัญญำน้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ขำ้พเจำ้

ยินยอมให้สหกรณ์น ำเงินค่ำหุ้นของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูใ่นขณะถึงก ำหนดช ำระหน้ีมำหกักลบลบหน้ีของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ได ้ เม่ือขำ้พเจำ้

พน้จำกสมำชิกภำพของสหกรณ์ 

 ขอ้ 7. ในกำรส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตำม ขอ้ 4. นั้น  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือน

และเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้  หกัจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จำกเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้เพื่อส่ง

มอบต่อสหกรณ์  ควำมยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปโดยท ำหนงัสือยินยอมให้หกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ ทั้งน้ีจนกว่ำจะไดช้ ำระ

หน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูส้ำมญัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขอ้ 8.  ขำ้พเจำ้ยินยอมถือว่ำ  ในกรณีผิดตำมขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่ำดว้ยกำรควำมคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู ้ ให้ถือว่ำเงินกูท่ี้

ไดรั้บไปจำกสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีให้ไว ้

.............................................................. ผูกู้ ้

 (...........................................................) 
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ขอ้ 9.  ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพันตำมข้อบังคับของสหกรณ์ว่ำ  ถ้ำขำ้พเจำ้ออกจำกงำนหรือยำ้ยงำนประจ ำ  ข้ำพเจ้ำจะตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือให้สหกรณ์ทรำบ  และจดักำรช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อน 

 ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่จดักำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หน้ำท่ีผูจ่้ำยเงินค่ำจำ้งหรือเงินอื่นใด 

ท่ีหน่วยงำนตน้สังกดัหรือนำยจำ้งจ่ำยให้แก่ขำ้พเจำ้  หกัเงินดงักล่ำวเพ่ือช ำระหน้ีต่อสหกรณ์เสร็จส้ินเสียก่อนได ้ 

 ขอ้ 10. ตรำบใดท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์  ขำ้พเจำ้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น ำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำ

สิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้จะไดรั้บจำกสหกรณ์ตำมขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จำกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขไทย(กสธท.) หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ท่ีขำ้พเจำ้

ตกลงท ำไวก้บัสมำคมฯ  ขำ้พเจำ้ยอมให้สหกรณ์หกัช ำระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูส้ำมญัน้ีได ้

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ท ำหนังสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่ำงๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์

ใดๆจำกสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐำนเม่ือขำ้พเจำ้ถึงแก่ควำมตำยนั้น   ไม่ว่ำจะได้ตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวก้่อนหน้ำหรือหลงัจำกท่ีขำ้พเจำ้ได้ท ำ

หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้สำมญัน้ี ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคบัตำมหนังสือกูเ้งินส ำหรับเงินกู้สำมญัฉบบัน้ีแต่ประกำรใด โดยผูรั้บโอน

ประโยชน์จะตอ้งช ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูส้ำมญัน้ีครบถว้นก่อน 

 ขอ้ 11.  หำกขำ้พเจำ้ไดย้ำ้ยท่ีอยูจ่ำกท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนงัสือโดยทนัที   

 บรรดำหนังสือติดต่อ ทวงถำม บอกกล่ำว หรือหนังสืออื่นใดท่ีสหกรณ์จดัส่งให้แก่ขำ้พเจำ้นั้น  ถำ้หำกไดส่้งไปยงัต ำบลสถำนท่ีท่ี

ระบุไวข้ำ้งตน้ของหนงัสือฉบบัน้ีแลว้  ให้ถือว่ำไดส่้งให้แก่ขำ้พเจำ้โดยชอบ ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงว่ำจะมีผูรั้บไวห้รือไม่ หนงัสือติดต่อทวง

ถำม บอกกล่ำว หรือหนงัสืออื่นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

 ขอ้ 12.  ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่น  จ ำนวน  3  ฉบบั  มอบไวใ้ห้สหกรณ์  

หน่วยงำนตน้สังกดั  และส ำหรับขำ้พเจำ้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 หนงัสือกูยื้มเงินน้ีท ำไว ้ณ วนัท่ีซ่ึงระบุขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อ

หนำ้พยำน  และสหกรณ์ไดส่้งมอบส ำเนำหนงัสือกูยื้มเงินจ ำนวนหน่ึงฉบบัให้แก่ขำ้พเจำ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนทนัทีท่ีลงนำมในหนงัสือกู ้

 

ขำ้พเจำ้  .............................................................................  ไดย้ินยอมให้  
........................................................................ .............. ซ่ึงเป็นคู่สมรส
ของข้ำพเจำ้กู้เงินสำมัญของ สอ.สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกัด ตำมหนังสือ
สัญญำกูเ้งินน้ี  และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
 
       ลงช่ือ.............................................................. คู่สมรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 
              (.....................................................) 

.............................................................. ผูกู้เ้งิน 
           (.....................................................................) 
            .............................................................. พยำน/สมำชิก 

           (.....................................................................) 
           .............................................................. พยำน/สมำชิก 

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

ขำ้พเจำ้........................................................................... ..................................................... ไดรั้บเงินกูจ้  ำนวน.............................................. บำท  

(.................................................................................................)  ตำมหนงัสือกูส้ำมญัน้ีเป็นกำรถูกตอ้งแลว้  ณ  วนัท่ี..........................................  

โดย  โอนเขำ้บญัชีออมทรัพยพ์ิเศษของขำ้พเจำ้ เลขท่ี................................................  .   โอนเงินเขำ้บญัชีของขำ้พเจำ้  ธนำคำรกรุงไทย

หรือ ธกส. สำขำ.................................... บญัชีเลขท่ี......................................................................... 

............................................................. ผูกู้ ้
(..........................................................) 

จ่ำยเงินถูกตอ้งแลว้................................................... เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินสหกรณ์ 
                            (....................................................) 
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สัญญำเลขท่ี....................../.......................  วนัที่....................................................... 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร  จ ากัด 

ขำ้พเจำ้....................................………....………….....................…….. อำย.ุ...................ปี  เลขประจ ำตวัประชำชน............................................ 

ปฏิบติังำนอยูห่น่วยงำน..................................................................................... ต ำแหน่ง....................................................................................... 

ท่ีอยู.่................................................................................................... .............................................................................และเป็นสมำชิกสหกรณ์

ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  เลขประจ ำตวัสมำชิก...................... มีควำมประสงคใ์ห้  เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  หกัเงินและส่งเงินให้สหกรณ์

ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ท่ีขำ้พเจำ้เป็นสมำชิกจึงมีหนงัสือแสดงควำมยินยอมให้ไวก้บั .....กำรเงิน.....ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้  เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  หกัเงินรำยเดือน ค่ำจำ้งรำยเดือนหรือเงินอื่นใดท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกหน่วยงำนตน้

สังกดั ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้  ช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  

หน้ีเงินกู ้ หรือหน้ี  หรือภำระผกูพนัตำมสัญญำค ้ำประกนั ๆ แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั   แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือน

จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไม่มีหน้ีหรือภำระผกูพนัดงักล่ำวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 2. กรณีท่ีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นลูกจำ้ง และไดรั้บเงินอื่นใด ขำ้พเจำ้ยินยอมให้  เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน  หกัเงินนั้นท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บ

จำกหน่วยงำนตน้สังกดั ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   แจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   เพ่ือช ำระหน้ีเงินกูห้รือหน้ีค ้ำประกนัหรือภำระผกูพนักบัขำ้พเจำ้จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไม่มีภำระผกูพนัในหน้ีดงักล่ำวกบั

สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ี  หรือภำระผกูพนัใดท่ีตอ้งช ำระ  หรือชดใชใ้ห้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ส่วน

รำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐท่ีมีภำระตอ้งช ำระให้ก่อนไม่ว่ำจะเป็นหน้ีหรือภำระผกูพนั  หรือภำระผกูพนัท่ีเกิดขึ้น  หรือหลงักำรท ำ

หนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินอื่นใด ตำมขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงัจำกท่ีไดห้กัเงินช ำระหน้ีหรือผกูพนั

ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้แลว้ 

 ขอ้ 4. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หนงัสือน้ีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหน้ีสินใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 

ก่อนวนัท ำหนงัสือน้ี ดว้ย และยินยอมให้หนงัสือฉบบัน้ีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกว่ำขำ้พเจำ้จะหมดสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ ์

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ท ำขึ้นดว้ยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้  มีจ ำนวน  3 ฉบบั   มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้

............ .....กำรเงิน.....................................  ฉบบัท่ีสองไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั ฉบบัท่ีสำมเก็บไวท่ี้ขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้ได้

ตรวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำรจึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกั 

.............................................................. ผูใ้ห้ควำมยินยอม (ผูกู้)้ 

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

........................................................พยาน 

            (.............................................................) 
เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

           ........................................... พยำน(ผูบ้งัคบับญัชำหรือ 
                                                         กรรมกำรในหน่วยงำนผูกู้)้ 

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

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าเตือนส าหรับผู้ค า้ประกนั 
 
  ก่อนท่ีจะลงนำมในสัญญำค ้ำประกนั  ผูค้  ้ำประกนัควรอ่ำนและตรวจสอบรำยละเอียดของสัญญำ
ค ้ำประกนัใหเ้ขำ้ใจโดยชดัเจน  หำกผูค้  ้ำประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ ควรปรึกษำผูมี้ควำมรู้ก่อนท่ีจะท ำ 
สัญญำค ้ำประกนั 
  กำรท่ีผูค้  ้ำประกนัลงนำมในสัญญำค ้ำประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 
เพือ่ค  ้ำประกนัหน้ีตำมสัญญำกูย้มืเงินเลขท่ี …………………………………………………………………… 

ลงวนัท่ี …………………………………………..ระหวำ่ง สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั (ผูใ้หกู้)้  
กบันำย / นำง / นำงสำว ……………………………………………(ผูกู้)้  ผูค้  ้ำประกนัจะมีควำมรับผิดต่อผูใ้หกู้ใ้น
สำระส ำคญั ดงัน้ี 

1. ผูค้  ้ำประกนัจะตอ้งรับผิดอยำ่งจ ำกดัไม่เกินวงเงินตำมท่ีก ำหนดในสัญญำกูย้มืเงิน 
2. ผูค้  ้ำประกนัจะรับผิดต่อผูใ้ห้กูภ้ำยในวงเงินท่ีผูกู้ค้ำ้งช ำระกบัผูใ้หกู้ต้ำมสัญญำกูย้มืเงินและ

อำจตอ้งรับผิดชดใชด้อกเบ้ียหรือค่ำสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
3. ผูค้  ้ำประกนัจะรับผิดในวงเงินกูต้ำมสัญญำกูย้ืมเงิน 
4. ผูค้  ้ำประกนัตอ้งรับผิดร่วมกบัผูกู้ ้
5. เม่ือผูกู้ผิ้ดนดัช ำระหน้ี  ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัให้ผูค้  ้ำประกนัช ำระหน้ีทั้งหมด 

ท่ีผูกู้ค้ำ้งช ำระ โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ ำเป็นตอ้งเรียกร้องหรือบงัคบัเอำจำกผูกู้ก่้อน 
6. เป็นสัญญำค ้ำประกนัเพื่อกิจกำรเน่ืองกนัไปหลำยครำวไม่จ ำกดัเวลำท่ีผูค้  ้ำประกนั 

ไม่สำมำรถยกเลิกเพิกถอนได ้
7. ผูค้  ้ำประกนัไม่หลุดพน้จำกควำมรับผิดแมผู้ใ้หกู้ย้อมผ่อนเวลำใหแ้ก่ผูกู้ ้

 
นอกจำกท่ีกล่ำวไวข้ำ้งตน้แลว้  ผูค้  ้ำประกนัยงัมีหนำ้ท่ีและควำมรับผิดต่ำง ๆ ตำมท่ีระบุไวใ้น 

สัญญำค ้ำประกนั 
ขำ้พเจำ้ไดรั้บทรำบค ำเตือนน้ีแลว้ จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………..ผูค้  ้ำประกนั 
ลงช่ือ ………………………………………………………..เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 

 



 
บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   ................................................................................................................... 
ท่ี  .......................................    วันท่ี         ....................................................................................... 
เร่ือง ขอเซ็นช่ือค ้ำประกนัต่อหนำ้ผูบ้งัคบับญัชำ / กรรมกำรในหน่วยงำน 
  

เรียน ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั        

          ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว ...................................................................... สมำชิกเลขท่ี.................  
หน่วยงำน .........................................................เบอร์โทรศพัท ์.......................................................ยนิยอมค ้ำประกนั
เงินกู.้.................................................................ของ นำย / นำง / น.ส. .......................................................................
จ ำนวนเงินกู.้........................................................(....................................................................................................) 
สัญญำเงินกูล้งวนัท่ี ....................................................แต่ขำ้พเจำ้ไม่สำมำรถมำเซ็นค ้ำประกนัต่อหนำ้เจำ้หนำ้ท่ี
สหกรณ์ได ้เน่ืองจำกขำ้พเจำ้ .......................................................................................................................................
(บอกเหตุผลโดยละเอียด) จึงขอควำมอนุเครำะห์สหกรณ์ฯ โดยท่ีขำ้พเจำ้จะไปเซ็นค ้ำประกนัต่อหนำ้ผูบ้งัคบับญัชำ / 
กรรมกำรในหน่วยงำนของขำ้พเจำ้แทน 

 จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
   

 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..ผูค้  ้ำประกนั 
(..........................................................) 

      สมำชิกเลขท่ี.................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................พยำน 
(..........................................................)ผูบ้งัคบับญัชำ / 

กรรมกำรในหน่วยงำน 
 

 
 
 
 
 

 
 



(ล
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อ)
…
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
ผู้ค

 ำ้ป
ระ
กัน

 

สัญญำเลขท่ี....................../....................... 

 

 วนัที่....................................................... 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร  จ ากัด 

ขำ้พเจำ้....................................………....………….....................…….. อำย.ุ...................ปี  เลขประจ ำตวัประชำชน............................................ 

ปฏิบติังำนอยูห่น่วยงำน................................................................... ต ำแหน่ง......................................................................................................... 

ท่ีอยู.่............................................................................................................................... .......................เบอร์โทรศพัท.์..........................................

และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  เลขประจ ำตวัสมำชิก......................... มีควำมประสงคใ์ห้ เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน หกัเงิน

และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ท่ีขำ้พเจำ้เป็นสมำชิกจึงมีหนงัสือแสดงควำมยินยอมให้ไวก้บั .....กำรเงิน........ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ ......กำรเงิน........ หกัเงินรำยเดือน ค่ำจำ้งรำยเดือนหรือเงินอื่นใดท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกหน่วยงำนตน้สังกดั

ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้  ช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  หน้ีเงินกู ้ 

หรือหน้ี  หรือภำระผกูพนัตำมสัญญำค ้ำประกนั ๆ แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั   แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือนจนกว่ำ

ขำ้พเจำ้จะไม่มีหน้ีหรือภำระผกูพนัดงักล่ำวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 2. กรณีท่ีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นลูกจำ้ง และไดรั้บเงินหรือเงินอื่นใด ขำ้พเจ้ำยินยอมให้   กำรเงิน    หกัเงินนั้นท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บ

จำกทำงหน่วยงำนตน้สังกดั ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   แจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   เพ่ือช ำระหน้ีเงินกูห้รือหน้ีค ้ำประกนัหรือภำระผกูพนักบัขำ้พเจำ้จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไม่มีภำระผกูพนัในหน้ีดงักล่ำวกบั

สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ี  หรือภำระผกูพนัใดท่ีตอ้งช ำระ  หรือชดใชใ้ห้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ส่วน

รำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐท่ีมีภำระตอ้งช ำระให้ก่อนไม่ว่ำจะเป็นหน้ีหรือภำระผกูพนั  หรือภำระผกูพนัท่ีเกิดขึ้น  หรือหลงักำรท ำ

หนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินอื่นใด ตำมขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงัจำกท่ีไดห้กัเงินช ำระหน้ีหรือผกูพนั

ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้แลว้ 

 ขอ้ 4. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หนงัสือน้ีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหน้ีสินใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 

ก่อนวนัท ำหนงัสือน้ี ดว้ย และยินยอมให้หนงัสือฉบบัน้ีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกว่ำขำ้พเจำ้จะหมดสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ ์

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ท ำขึ้นดว้ยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้  มีจ ำนวน  3 ฉบบั   มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้

เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน ฉบบัท่ีสองไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั ฉบบัท่ีสำมเก็บไวท่ี้ขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและ

ถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำรจึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกั 

 

.............................................................. ผูใ้ห้ควำมยินยอม (ผูค้  ้ำประกนั) 

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

 

........................................................พยาน 

                (........................................................) 
                                       เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

           ................................................. พยำน (ผูบ้งัคบับญัชำหรือกรรมกำร               
ในหน่วยงำนผูค้  ้ำประกนั) 

      (...........................................................) 
ต ำแหน่ง ........................................................ 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 

เขยีนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั 

วนัที่................................................................ 

 

ขำ้พเจำ้.....................................……………….......................................….. อำย.ุ...................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...................... 

เลขประจ ำตวัประชำชน............................................................................................ต ำแหน่ง........ ....................................................................... 

สังกดั..............................................................ท่ีอยู.่................................................................................... ............................................................. 

เบอร์โทรศพัท.์......................................................ไดค้  ้ำประกนักำรกูเ้งินของ ...................................................................................................... 

ตำมหนงัสือค ้ำประกนั  หนงัสือเงินกูส้ำมญั เลขท่ี............................/...................  ลงวนัท่ี................................................................... ยนิยอมให้

ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัหกัเงินเดือน  หรือเงินอื่นใดท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บจำก

หน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดั  เพ่ือช ำระหน้ีแทนลูกหน้ีในกรณีท่ีลูกหน้ีไม่ช ำระหน้ีตำมหนงัสือเงินกูส้ำมญั เลขท่ี............................/...................  

ลงวนัท่ี............................................... ให้แก่สหกรณ์ฯ  หลงัจำกสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่ำวให้แก่ขำ้พเจำ้แลว้  ภำยในหกสิบวนันบัแต่

วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั และในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ยำ้ยหน่วยงำน  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนของหน่วยงำนท่ี

ขำ้พเจำ้สังกดัใหม่  หกัเงินเดือน  หรือเงินอื่นใดท่ีขำ้พเจำ้มีสิทธิไดรั้บจำกหน่วยงำนท่ีขำ้พเจำ้สังกดัใหม่  เพ่ือช ำระหน้ีดงักล่ำวให้สหกรณ์ฯ 

ต่อไป ทั้งน้ีจนกว่ำจะไดช้ ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินสำมญัท่ีผูค้  ้ำประกนัไดค้  ้ำประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขำ้พเจำ้ไดต้รวจอ่ำนขอ้ควำมและเขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสือยินยอมให้หักเงินเดือนน้ีตลอดแลว้  จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อ

หนำ้พยำน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขำ้งตน้ 

.............................................................. ผูค้  ้ำประกนั 

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

 

 

.............................................................. พยำน 

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

                                   เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

 

 

.............................................................. พยำน (ผูบ้งัคบับญัชำหรือ 

      กรรมกำรในหน่วยงำนผูค้  ้ำประกนั) 

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

   ต ำแหน่ง ................................................................... 
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ค าเตือน 
ก่อนลงลำยมือช่ือเพ่ือเขำ้ผกูพนัในหนงัสือน้ี  
โปรดอ่ำนขอ้ควำมซ่ึงท่ำนเองจะตอ้งรับผิดชอบ
ตำมหนงัสือน้ี  

หนงัสือเงินกูท่ี้................../.......................... 
ช่ือผูกู้.้.......................................................... 

หนังสือค า้ประกนัส าหรับเงินกู้สามัญ  สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามัญ 
 

ท ำท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั 

วนัที่.................................................................................................. 

ขำ้พเจำ้.....................................……………....…………............…….. อำย.ุ.............................................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...................... 

เลขประจ ำตวัประชำชน........................................................ต ำแหน่ง................................................................สถำนภำพ.................................... 

สังกดั...............................................................ท่ีอยู.่..............................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.......................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ  “ผูค้  ้ำประกนั” ขอท ำหนงัสือสัญญำค ้ำประกนัฉบบัน้ีให้ไวต่้อ

สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐำนดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ตำมท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้...................................................................................................................................กูเ้งินจำกสหกรณ์เป็น 

จ ำนวน ..............................บำท  (..............................................................................) ตำมหนงัสือเงินกูส้ำมญัท่ี........................./................... 

ฉบบัลงวนัที..........................................เพื่อน ำไปใชใ้นกำร....................................................................... และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจำกสหกรณ์โดย

ถูกต้องแล้ว  ข้ำพเจ้ำยินยอมค ้ ำประกันหน้ีตำมสัญญำเงินกู้ดังกล่ำวเป็นจ ำนวน ..............................................................................บำท  

(............................................................................................................................... ......................................)โดยสัญญำว่ำ ถำ้ผูกู้ผ้ิดนดัไม่ใชเ้งิน

แก่สหกรณ์  หรือผูกู้ผ้ิดสัญญำขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญำกู ้และเรียกให้ผูกู้ช้  ำระหน้ี หรือมีกรณีอื่นใด อนักระท ำให้

สหกรณ์ไม่ไดรั้บช ำระหน้ีตำมสัญญำเงินกูด้งักล่ำวแลว้ก็ดี ขำ้พเจำ้ยอมรับผิดช ำระเงินตน้ที่ผูกู้ค้ำ้งช ำระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่ำสินไหม

ทดแทน ซ่ึงผูกู้ ้คำ้งช ำระตลอดจนค่ำภำระติดพนัอันเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรำยน้ี และค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งส้ินตำมสัญญำเงินกู้ดงักล่ำว จนกว่ำ

สหกรณ์จะไดรั้บช ำระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้ 2.  ขำ้พเจำ้ยินยอมค ้ำประกนัหน้ีดงักล่ำวตำม  ขอ้ 1 และทรำบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองกำรส่งงวดช ำระหน้ี  อตัรำดอกเบ้ีย  และ

กำรเรียกคืนเงินกูก้่อนถึงก ำหนดตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูส้ำมญันั้นโดยตลอดแลว้  ขำ้พเจำ้ยอมปฏิบติัตำมขอ้ผูกพนันั้น ๆ 

ทุกประกำร  จนกว่ำหน้ีสิน  และค่ำสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่ำภำระติดพนั  จะไดช้ ำระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ขำ้พเจำ้ยอมรับผูกพนัว่ำ กำรออกจำกกำรเป็นสมำชิกของสหกรณ์ ไม่ว่ำเพรำะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขำ้พเจำ้หลุดพน้จำก

กำรค ้ำประกนัรำยน้ี  จนกว่ำผูท่ี้ขำ้พเจำ้ค ้ำประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมำชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมกำรด ำเนินกำรของสหกรณ์  เห็นสมควรเขำ้เป็นผูค้  ้ ำ

ประกนัแทนขำ้พเจำ้ 

 ข้อ 4.  ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำต้องช ำระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้  หลังจำกสหกรณ์ได้ส่งหนังสือบอกกล่ำวให้แก่ข้ำพเจ้ำแล้ว   

ภำยในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั  ขำ้พเจำ้ยินยอมช ำระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หน้ำท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดของ

ขำ้พเจำ้หักจ ำนวนเงิน ณ ท่ีจ่ำย ช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งช ำระให้สหกรณ์จำกเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดของขำ้พเจำ้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดย

ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์และควำมยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่ำจะได้

ช ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินสำมญัท่ีขำ้พเจำ้ไดค้  ้ำประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 

.............................................................................. ผูค้  ้ำประกนั 

(............................................................................) 
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ขอ้  5.  ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหักเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่นใดของขำ้พเจำ้มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพื่อแสดงต่อ

หน่วยงำนตน้สังกดั ของขำ้พเจำ้ให้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยให้สหกรณ์จนกว่ำสหกรณ์จะไดรั้บช ำระหน้ีจนส้ินเชิง 

ขอ้ 6.  เงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้จะไดรั้บจำกสหกรณ์ตำมขอ้บงัคบั หรือ

สหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จำกกำรท ำสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุน

สวสัดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(กสธท.) หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์

สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ท่ีขำ้พเจำ้ตกลงท ำไวก้บัสมำคมฯ  ขำ้พเจำ้ยอมให้สหกรณ์หักช ำระหน้ีท่ีตอ้ง

รับผิดตำมสัญญำค ้ำประกนัน้ีได ้

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ท ำหนังสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่ำงๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์

ใดๆจำกสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐำนเม่ือขำ้พเจำ้ถึงแก่ควำมตำยนั้น   ไม่ว่ำจะไดต้ั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวก้่อนหน้ำหรือหลงัจำกท่ี ขำ้พเจำ้ไดท้ ำ

สัญญำน้ี ไม่กระทบกระเทือนกำรบงัคับตำมสัญญำค ้ ำประกันฉบับน้ีแต่ประกำรใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะตอ้งช ำระหน้ีตำมสัญญำน้ี

ครบถว้นก่อน 

 ข้อ 7.  หำกข้ำพเจ้ำได้ย ้ำยท่ีอยู่จำกท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือ  ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนังสือโดยทันที  ถ้ำหำก             

ขำ้พเจำ้ไม่ไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนงัสือ  แลว้สหกรณ์ไดท้ ำหนงัสือบอกกล่ำวให้แก่ขำ้พเจำ้  ให้ถือว่ำไดส่้งให้แก่ขำ้พเจำ้โดยชอบ  ทั้งน้ี  

โดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงว่ำมีผูรั้บไวห้รือไม่  และแมห้ำกว่ำส่งให้ไม่ไดเ้พรำะหำไม่พบต ำบล  สถำนท่ีท่ีระบุไวข้ำ้งตน้นั้นก็ดี  ให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ไดรั้บ

และทรำบหนงัสือติดต่อบอกกล่ำว  หรือหนงัสืออื่นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

 ขำ้พเจำ้ไดต้รวจอ่ำนขอ้ควำมและเขำ้ใจขอ้ควำมในหนงัสือค ้ำประกนัน้ีตลอดแลว้  จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อหนำ้พยำน ณ 

วนั เดือน ปี ท่ีระบุขำ้งตน้ 

      .............................................................. ผูค้  ้ำประกนั 

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

                       .............................................................. พยำน(ผูบ้งัคบับญัชำหรือกรรมกำรในหน่วยงำนผูค้  ้ำประกนั) 

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

                                                         .............................................................. พยำน/ สมำชิก 

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

ค ายินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพำะกรณีท่ีผูค้  ้ำประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั 
วนัที่..................................................................... 

 ขำ้พเจำ้..................................................................................เป็นคูส่มรสของ................................................................................... 
ไดยิ้นยอมให้คู่สมรสของขำ้พเจำ้ค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญั สมำชิกสมทบขอปรับเป็นสมำชิกสำมญัของสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุข 
พิจิตร  จ ำกดั  ตำมหนงัสือค ้ำประกนัฉบบัน้ี  และขำ้พเจำ้ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
   ลงช่ือ...........................................................คูส่มรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 
   (........................................................................) 

   ลงช่ือ.......................................................ผูค้  ้ำประกนั       ลงช่ือ..............................................พยำน 
   (........................................................................)         (........................................................................) 

รับรองว่ำไดต้รวจบตัรประจ ำตวั และลำยมือช่ือผูค้  ้ำประกนั และเห็นว่ำหนงัสือค ้ำประกนัน้ีไดท้ ำขึ้นโดยถูกตอ้งแลว้ 

.............................................................. เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ 

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

       ............./............./............. 

สภำนภำพกำรสมรสของผูค้  ้ำประกนั 

โสด สมรส  หยำ่          หมำ้ย 

ร้ำง หมำ้ย 




