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(ลงช่ือ)..........................................................................ผูกู้้      
          (........................................................................) 

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

  
 

          หนังสือสัญญากู้เงินส าหรับสามัญเพือ่การครองชีพ 
 ช่ือผูกู้.้........................................................................ช่ือสกุล..................................................................ทะเบียนเลขท่ี................................. 
สังกดั................................................................เงินเดอืน...........................................ต าแหน่ง.......................................................................................
เกิดวนัท่ี..........เดือน......................พ.ศ..............  อาย.ุ.........ปี ท่ีอยู่ปัจจุบนั....................................................................................................................
โทรศพัท(์มือถือ)............................................เลขท่ีบตัรประจ าตวัประชาชน....................................................  อายุการเป็นสมาชิก........ปี.........เดอืน  
ช่ือบญัชีเงินฝากผูกู้.้.....................................................ธนาคาร..........................สาขา.............................เลขท่ีบญัชี......................................................   
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ฯ  เป็นจ านวน..........................................บาท  (............................................................................) 
และได้รับเงินจ านวนดังกล่าวครบถ้วนและในวันท าสัญญา  และขา้พเจา้ยอมช าระดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ......................................................ต่อปี 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน ดงัน้ี 
 ตน้เงินเท่ากนัทุกงวดๆละ........................................ บาท พร้อมดว้ยดอกเบี้ย จ านวน...............งวด ยกเวน้งวดสุดทา้ยให้ช าระหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด 
 ตน้เงินและดอกเบี้ยเท่ากนัทุกงวดๆละ.................................................. บาท  จ านวน................งวด ยกเวน้งวดสุดทา้ยให้ช าระหน้ีคงเหลือพร้อมดอกเบี้ยทั้งหมด 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่งวดประจ าเดือน..................................พ.ศ........................... เป็นตน้ไป 

 ขอ้ 3. หากมีประกาศเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบ้ียของสหกรณ์ฯ  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ถือว่าขา้พเจา้ไดท้ราบและยินยอมปฏิบติัตามทุกประการ 
 ขอ้ 4. ขา้พเจา้สัญญาว่าจะน าเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพ่ือการดงัต่อไปน้ี............................................................................................................... 
 ขอ้ 5. หากขา้พเจา้ผิดนัดช าระหน้ีสองงวดติดกนั  ถือว่าขา้พเจา้ผิดนดัช าระหน้ีทั้งหมด  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์ฯ ด าเนินคดีเรียกเงินกู้ท่ี
คา้งช าระทั้งหมดพร้อมดอกเบ้ีย  รวมทั้งค่าปรับและค่าเสียหายไดท้นัที 
 ขอ้ 6. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 2. นั้น  ขา้พเจ้ายินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงินไดร้ายเดือนและเงิน
ไดอ้ื่นของขา้พเจา้ หักจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น จากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ดว้ย 
ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยท าหนังสือยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่นมอบไว ้ทั้งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงิน
ส าหรับเงินกูส้ามญัน้ีโดยส้ินเชิงแลว้ 
 ขอ้ 7. ขา้พเจา้ตกลงจดัหาผูค้  ้าประกนัตามสัญญาค ้าประกนัแนบทา้ยสัญญาน้ี เป็นการค ้าประกนัการช าระหน้ีตามสัญญาเงินกูฉ้บบัน้ี แทน
ขา้พเจา้ในกรณีท่ี ขา้พเจา้ผิดนดัหรือผิดสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ  
 ขอ้ 8. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยออกจากราชการหรืองานประจ า ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็น
หนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 
 ถา้ขา้พเจ้าไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ้่ายเงินสะสมส าหรับข้าราชการ 
บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอื่นใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกดัหรือ
นายจา้งจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หักเงินดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินเสียก่อนได ้
 ขอ้ 9.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ขอ้ 10.  ตราบใดท่ีขา้พเจ้ามีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจ้า
ไดร้ับไปหักกลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ได ้เม่ือขา้พเจา้มีสิทธิไดร้ับเงินดงักล่าวและให้ถือเอาขอ้สัญญาน้ีเป็นเจตนาของขา้พเจ้า
ท่ีจะให้หักกลบลบหน้ี โดยให้สหกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหักกลบลบหน้ีได ้
 ขอ้ 11. ขา้พเจ้าทราบและยินดีปฏิบตัิตามขอ้บงัคบั ระเบียบของสหกรณ์ฯ และสัญญาทุกประการ โดยเคร่งครัด และขอรับรองว่า ขอ้ความ
ดงักล่าวขา้งตน้เป็นความจริงทุกประการ 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้แล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

 
 
 
 

ส าหรับเจ้าหน้าที่ 
เลขทะเบียนรับท่ี..................... 
วนัท่ี........../............../.............. 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่กรอก) 
หนงัสือกูท้ี่........................... 
วนัที่........../............./........... 

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 
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ข้าพเจ้า  (ผู้กู้)  ได้รับเงินกู้ไปครบถ้วน ถูกต้องแล้ว      ณ วนัท่ี.............เดือน......................... พ.ศ..............         
    

     (ลงช่ือ)................................................... .......................ผู้รับเงิน (ผู้กู้)             
(........................................................................)  
 

    (ลงช่ือ)...................................................... .....................พยาน (จนท.การเงิน สหกรณ์)    
(........................................................................)                 

 

ค ารับรองผู้บังคับบัญชา 

                  ขา้พเจา้ผูบ้งัคบับญัชาของ........................................................... ขอรับรองว่า ค าเสนอของผูกู้เ้ป็นจริงทุกประการ ผูกู้มี้เงินเดือนคงเหลือ
พอท่ีจะหักช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์ไดแ้ละไม่เป็นผูมี้พฤติการณ์ ซ่ึงอาจถูกพกั ออกจาก หรือลาออกจากราชการ หรืองานในหนา้ท่ีประจ า 
                             (ลงช่ือ)...........................................................................(ผูบ้งัคบับญัชา/ผูร้ับมอบอ านาจ) 
                                                                          (.........................................................................) 
                                                                       ต าแหน่ง...............................................................  

 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าจะหกัเงินไดร้ายเดือนของผูกู้เ้พ่ือช าระหน้ีตามท่ีสหกรณ์ส่งเรียกเก็บ 

 
                             (ลงช่ือ)...........................................................................(หัวหนา้การเงิน/บญัชี) 
                                                                          (.........................................................................)  
                                                                       ต าแหน่ง...............................................................  

 

 ข้าพเจ้า ขอเสนอผู้ค า้ประกันตามค าขอกู้ ดังต่อไปน้ี 

 
 

ช่ือผูค้  ้าประกนั (1)................................................................. สมาชิกเลขที่....................ต าแหน่ง...................................สังกดั……………………….โทร......................... 
 

ช่ือผูค้  ้าประกนั (2)................................................................. สมาชิกเลขที่....................ต าแหน่ง...................................สังกดั……………………….โทร.........................  
 

รายละเอียดการตรวจสอบหลักฐานและความเหน็เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
 

   ไม่มีหน้ี          มีหน้ี ช าระหน้ีเดิมถึง.............งวด ผูค้  ้าประกนัถูกตอ้งทั้ง 4 ราย          บตัรประจ าตวัผูกู้,้ ผูค้  ้าประกนั, คู่สมรส ครบถว้นสมบูรณ์ 
 

            (ลงช่ือ)............................................................ผูต้รวจ                            (ลงช่ือ)............................................................ผูจ้ดัการ 

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

 *คณะกรรมการเงินกูไ้ดล้งลายมือช่ือให้ความเห็นชอบ จ านวน 3 ใน 5 เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์ฯ แลว้* 
 

ขา้พเจา้...................................................................สามี/ภรรยา ผู้กู้ขา้พเจา้ยินยอมให้ (ผูกู้)้ นาย/นาง............................................................... 
สามี / ภรรยา ของขา้พเจา้กูย้ืมตามสัญญาไดแ้ละขา้พเจา้ทราบและยินดี ปฏิบตัิตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ฯ 
                                                (ลงช่ือ)..........................................................................สามี / ภรรยา  ผู้กู้ 
                                          (...........................................................) 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 
 

เขียนท่ี .................................................................................  
                                                                 วนัท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ...................  

 

ขา้พเจา้..................................................... ....................อายุ................ปี เลขทะเบียนสมาชิก..........................ปัจจบุนัอยู่บา้นเลขท่ี.......... ...... 
หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย...................ถนน.......................................ต าบล/แขวง.................. ..........................อ  าเภอ/เขต............................................. 
จงัหวดั....................................................รับราชการสังกดั...................................................ต าแหน่ง.....................................................และเป็นสมาชิก  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ/หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่หกัเงิน และน าส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บั (ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต)  ดงัน้ี 

ขอ้  1. ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  คา่จา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงได้รับจากทาง
ราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ไดแ้จง้ให ้ 
ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้  2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้งและไดร้ับเงินบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอื่นใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้
จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  หักเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงได้รับจากทาง
ราชการตามขอ้  1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกครั้ ง 

ขอ้  3. การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  2  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทางราชการ
แลว้  (ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้  4. หนงัสือยินยอมให้หักเงินตามขอ้ 3  น้ี  ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค  ายินยอมน้ีไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

ขอ้  5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่ง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะ
ไดร้ับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระหุน้ หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาว่า จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ  
เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือใหห้น่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่เพ่ือด าเนินการดงักล่าว
ขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง โดยตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม
เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนงัสือน้ีท าขึ้น  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  และฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

 

                ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้ห้ค  ายินยอม (ผู้กู้) 
         (..........................................................................)  
 
 

         ลงช่ือ...........................................................พยาน               ลงช่ือ................................................................พยาน  

  (...................................................)                    (.......................................................) 
                สมาชิกเลขท่ี.........................................                    สมาชิกเลขท่ี.............................................. 
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หนังสือยินยอมให้หักเงินช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด 
 

เขียนท่ี .................................................................................  
                                                                 วนัท่ี.......................เดือน.............................พ.ศ...................  

 

ขา้พเจา้.........................................................................อายุ................ปี เลขทะเบียนสมาชิก..... .....................ปัจจบุนัอยู่บา้นเลขท่ี................ 
หมู่ท่ี................ตรอก/ซอย...................ถนน.......................................ต าบล/แขวง........................ ....................อ  าเภอ/เขต.............................................  
จงัหวดั....................................................รับราชการสังกดั...................................................ต าแหน่ง................................. ....................และเป็นสมาชิก  
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด มีความประสงคใ์ห้ส่วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจ้าสังกดัอยู่หกัเงิน  และน าส่งเงินให้
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บั (ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ทั้งปัจจุบนัและ
อนาคต )  ดงัน้ี 

ขอ้  1. ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  คา่จา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงไดร้ับจากทาง
ราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ไดแ้จง้ให ้ 
ในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 

ขอ้  2. กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ / ลูกจา้งและไดร้ับเงินบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอื่นใด  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผู ้ท่ี
จ่ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่  หักเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงไดร้ับจากทาง
ราชการตามขอ้  1  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราธานี  จ ากดั  แทนขา้พเจา้ทุกครั้ ง 

ขอ้  3. การหกัเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  2  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทางราชการ
แลว้  (ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ขอ้  4. หนงัสือยินยอมให้หักเงินตามขอ้ 3  น้ี  ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ค  ายินยอมน้ีไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

ขอ้  5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่ง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะ
ไดร้ับจากทางราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี เพ่ือส่งช าระหน้ี ช าระหุน้ หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี จ ากดั แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาว่า จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ  
เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือใหห้น่วยงานของรัฐหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่เพ่ือด าเนินการดงักล่าว
ขา้งตน้แทนขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

หนงัสือยินยอมฉบบัน้ีท าขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง โดยตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตาม
เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

หนงัสือน้ีท าขึ้น  2  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัหน่ึงเก็บไวท่ี้  ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู ่ และฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บั
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั 

 

                ลงช่ือ.........................................................................ผูใ้ห้ค  ายินยอม (ผู้กู้) 
         (..........................................................................) 
 
         ลงช่ือ...........................................................พยาน               ลงช่ือ................................................................พยาน  

  (...................................................)                    (.......................................................) 
                สมาชิกเลขท่ี.........................................                    สมาชิกเลขท่ี.............................................. 
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ค ายินยอมของคู่สมรส  (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค า้ประกันมีคู่สมรส) 
ขา้พเจา้ นาย/นาง......................................................................................              
 เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง....................................................................... 
 ยินยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้     เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัของ 
 สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้และ 

 ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

                ..........................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค  ายินยอม   

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

 

      หนังสือสัญญากู้เงินส าหรับสามัญเพ่ือการครองชีพ 
 

เลขท่ี .................../.......................  
วนัท่ี .................เดือน.................................พ.ศ..............  

ขา้พเจา้ ................................................................... ...............สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............................อายุ.............ปี เลขประจ าตวัประชาชน
...........................................................................เป็น        ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ        ลู กจา้งประจ า อื่นๆ.......................................................
ต าแหน่ง ................................................. ................ สังกดั................................................................ไดร้ับเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ....... ............... บาท 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี ..............หมู่ท่ี .......... ถนน............................... ต าบล/แขวง....... ............ อ  าเภอ/เขต.........................จงัหวดั............................
รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..................................ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต่้อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด      
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้.......................................................................กูเ้งิน จ านวนเงินกู.้............... .....................................................บาท 

(..............................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี ............/.............ลงวนัท่ี .............................และผูกู้ไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน     ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย  

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดยิ้นยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการ
เรียกคืนเงินกูก้่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้นๆ ทุกประการ 
จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้  

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนั
รายน้ีจนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้  

ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้้ ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  
หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจ้าสังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ได้
แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแลว้แต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนขา้พเจา้ทุกเดือนและความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ี
จนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่ง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกนั  ท่ีขา้พเจ้ามีสิทธ์ิจะ
ไดร้ับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุ้น  หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ แทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่า  จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  
หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 6. การหักเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  5  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  
(ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค า้ประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

            

ลงช่ือ…………………………………….………...ผู้ค า้ประกนั    
        (…………….………………………….…….)   
                                                                                              

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

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

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 

หนงัสือเงินกูท้ี่................./........................... 
ช่ือผูกู้.้......................................................... 

ทะเบียนผูค้ ้าประกนั 

เล่ม.............................หน้า........................... 
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ค ายินยอมของคู่สมรส  (ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ค า้ประกันมีคู่สมรส) 
ขา้พเจา้ นาย/นาง......................................................................................              
 เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง....................................................................... 
 ยินยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้     เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัของ 
 สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งน้ี ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูข้า้งตน้และ 

 ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

                ..........................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค  ายินยอม   

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

 

            หนังสือสัญญากู้เงินส าหรับสามัญเพ่ือการครองชีพ 
 

เลขท่ี .................../.......................  
วนัท่ี .................เดือน.................................พ.ศ..............  

ขา้พเจา้ ..................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............... .............อาย.ุ............ปี เลขประจ าตวัประชาชน
...........................................................................เป็น        ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ        ลูกจา้งประจ า อื่นๆ.......................................................
ต าแหน่ง ................................................................. สังกดั............................................. ...................ไดร้ับเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ...................... บาท 
ท่ีอยู่ปัจจุบนั บา้นเลขท่ี ..............หมู่ท่ี .......... ถนน............................... ต าบล/แขวง................... อ  า เภอ/เขต.........................จงัหวดั............................
รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..................................ไดท้ าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต่้อ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จ ากัด      
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ีจะใชค้  าว่า “สหกรณ์” เพ่ือเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี  

ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้.......................................................................กูเ้งิน จ านวนเงินกู.้.......................... ..........................................บาท 

(..............................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี ............/.............ลงวนัท่ี  .............................และผูกู้ไ้ดร้ับเงินไปจากสหกรณ์โดย
ถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน     ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย  

ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดยิ้นยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม ขอ้ 1 และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการ
เรียกคืนเงินกูก้่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้นๆ ทุกประการ 
จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้  

ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ว่าดว้ยเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพ้นจากการค ้าประกนั
รายน้ีจนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้  

ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้้ ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ้่ายเงิน  หักเงินเดือน  ค่าจ้าง  หรือเงินบ านาญ  
หรือเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงได้รับจากทางราชการ  หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจ้าสังกดัอยู่  ทั้งปัจจุบนั  อนาคต  ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ได้
แจ้งในแต่ละเดือนและส่งช าระหน้ีช าระค่าหุ้นหรือเงินอื่นแลว้แต่กรณี ให้สหกรณ์ แทนขา้พเจา้ทุกเดือนและความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ี
จนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 

ขอ้ 5. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งเปลี่ยนแปลงส่วนราชการท่ีสังกดั  โดยโอนไปสังกดัส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูท่ี้จ่ายเงินของส่วนราชการ  หรือหน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  แห่งใดแห่ง
หน่ึงท่ีขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอ  านาจหักเงินเดือน  ค่าจา้ง  หรือเงินบ านาญ  หรือเงินบ าเหน็จ  หรือเงินอื่นใดท่ีมีลกัษณะเดียวกัน  ท่ีขา้พเจ้ามีสิทธ์ิจะ
ไดร้ับจากทางราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นแลว้แต่กรณี  เพ่ือส่งช าระหน้ี  ช าระหุ้น  หรือเงินอื่น   ให้สหกรณ์ แทน
ขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่า  จะถือปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ  
หรือให้หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่เพ่ือด าเนินการดงักล่าวขา้งตน้แทน  ขา้พเจา้ก็เป็นการเพียงพอแลว้ 

ขอ้ 6. การหักเงินเดือน  ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใด ไม่ว่ากรณีใด  ตามขอ้  5  เม่ือไดห้ักช าระหน้ีแก่ทางราชการแลว้  
(ถา้มี)  ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินดงักล่าวส่งช าระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัอุบลราชธานี  จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก 

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือค า้ประกันน้ีโดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือช่ือไว้เป็นส าคัญ  
 

            

ลงช่ือ…………………………………….………...ผู้ค า้ประกนั    
        (…………….………………………….…….)   
                                                                                              

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

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

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 

หนงัสือเงินกูท้ี่................./........................... 
ช่ือผูกู้.้......................................................... 

ทะเบียนผูค้ ้าประกนั 

เล่ม.............................หน้า........................... 

สหกรณไ์ดร้บัยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรษัฎากร 

หนงัสือเงินกูท้ี่................./........................... 
ช่ือผูกู้.้......................................................... 

ทะเบียนผูค้ ้าประกนั 

เล่ม.............................หน้า........................... 
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หลักฐานการย่ืนกู้สามัญ เพ่ือการครองชีพ 
 โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และเรียงหลักฐานตามล าดับ ดังนี้ 

- สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) 
- หนา้สมุดบญัชีธนาคารผูกู้เ้ท่านั้น  (ธ.กรุงไทย/ธ.กรุงเทพ) 
- ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้
- ส าเนาบตัรประชาชน / บตัรขา้ราชการ ผูกู้ ้พร้อมคู่สมรส (ถา้มี) 
- ส าเนาบตัรประจ าตวัผูค้  ้าประกนั คนที่ 1 – 2 พร้อมคู่สมรส (ถา้มี) 
- ผู้ที่ลงนามเป็นพยาน ต้องแนบส าเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองส าเนาถูกต้องและขีดคร่อมว่า  

“ใช้เพื่อเป็นพยานในการค า้ประกันสัญญาเงินกู้สามัญ” 
เอกสารของผู้กู้และผู้ค า้ทุกคนต้องรับรอง  “ส าเนาถูกต้อง” และลงลายมือช่ือทกุฉบับ 

กรณีหย่า         รับรองส าเนาพร้อมแนบใบทะเบียนหยา่ 

กรณีคู่สมรสเสียชีวิต           รับรองส าเนาพร้อมแนบใบมรณะ 

กรณีคู่สมรสนามสกลุไม่ตรงกัน        รับรองส าเนาพร้อมแนบใบทะเบียนสมรส 

กรณีเปลี่ยนช่ือ – สกุล           รับรองส าเนาพร้อมแนบใบเปลี่ยนช่ือ – สกุล 

 

                                         *ข้อก าหนดในการท าสัญญา* 
1. ย่ืนสัญญาด้วยตนเองเท่านั้น 

2. กรอกข้อมูล – รับรองเอกสาร ด้วยปากกาสีน ้าเงินเท่านั้น (สีเดยีวกันทั้งฉบับ) 

3. หากมีการแก้ไข ให้ขีดฆ่าแล้วเซ็นช่ือก ากับ ห้ามใช้น ้ายาลบค าผิดเด็ดขาด 

                                                          หมายเหต ุ
                *  เอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนสมบรูณ์ จะไม่ได้รับการอนุมัติ * 

                                  รับสัญญาไม่เกิน 15.00 น. 
 
 


