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หนังสือกู้เงินสวัสดกิารเพื่อช่วยเพื่อนสมาชิก 
                      

เขียนที่………………………………………….………….. 
                                                                                              วันที่……….…. เดือน………………..…………….พ.ศ……..……….. 
 

ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..…….………….…เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด  
เลขทะเบียนที่……………..รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง……………….……………….…….…………..สังกัด……………………………….…….…
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ...........…………………….ได้รับเงินได้รายเดือน/บํานาญ………….……..…..บาท ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้กู้”  ได้ทําหนังสือ
กู้เงินไว้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเปน็หลักฐานดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 ผู้กู้ขอกู้เงินจากผู้ให้กู้เป็นวงเงินจํานวน…………..…...………….…..บาท (…….…………………....…………………….…..…………..)
โดยผู้กู้นําเงินค่าหุ้น และเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประกัน ซ่ึงในเวลานี้ผู้กู้มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ รวม…………….….หุ้น  
เป็นเงิน….……………..………….………บาท และมีหนี้สินตามหนังสือเงินกู้เลขที่……….……....………….ลงวันที่………………………………………
เงินต้นคงเหลือ……………………….………บาท  โดยจะนําเงินกู้ไปใช้เพื่อ…………………………………..………………………..………………………… 

ข้อ 2 ผู้กู้ตกลงว่าจะชําระหนี้เป็นรายงวดภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน     จนกว่าจะชําระหนี้เสร็จสิ้น    โดยส่งเงินต้นชําระ
เดือนละ............................บาทพร้อมดอกเบี้ยหรือผู้กู้ตกลงชําระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายใน 12 งวดเดือน นับจากวันที่ผู้กู้  
โอนเงินกู้ครั้งสุดท้ายจากบัญชีของผู้ให้กู้เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้กู้  

ข้อ 3  ผู้กู้ยินยอมเสียดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีผู้ให้กู้กําหนด  โดยจะจ่ายดอกเบี้ยจากเงินต้นค้างชําระเป็นรายวัน 
ข้อ 4  ถ้าผู้กู้ชําระหนี้ได้ตามสัญญา และไม่ทําผิดระเบียบ / มติ ของผู้ให้กู้ ทุกสิ้นวันทําการสิ้นเดือน ผู้ให้กู้จะเตรียมเงินต้นเท่ากับ

ส่วนที่ผู้กู้ได้ชําระคืนแก่ผู้ให้กู้แล้ว  เพื่อไว้บริการแก่ผู้กู้เต็มวงเงินใน ข้อ 1 
ข้อ 5 ผู้กู้ยินยอมและขอร้องให้ผู้บังคับบัญชา  หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของผู้กู้  หักเงินงวดชําระหนี้ของผู้กู้  ตามข้อ 2 

เพื่อส่งต่อให้กับผู้ให้กู้ 
ข้อ 6  หากผู้กู้ไม่อาจชําระเงินงวดตามที่กําหนดได้จะต้องติดต่อกับผู้ให้กู้โดยเร็วหรือภายในระยะเวลาที่ผู้ให้กู้แจ้งให้ทราบ 
ข้อ 7 ผู้กู้ทราบและเข้าใจดี ขอยอมรับผูกพันตามข้อบังคับ  และระเบยีบว่าด้วยการให้เงินกู้ฯ  ของผู้ให้กู้ท่ีได้กําหนดขึ้นถือปฏิบัติ

ทุกประการ รวมท้ังหากมีการแก้ไขเพิ่มเติมภายหน้าด้วย  ซ่ึงผู้ให้กู้ไม่จําเป็นต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า 
ข้อ 8 หากผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ให้ถือว่าผิดนัดชําระหนี้ท้ังหมด สัญญากู้เป็นอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน ผู้กู้ยินยอม

ให้ผู้ให้กู้ฟ้องร้องบังคับคดีได้ทันท ีและผู้กู้ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่ผู้ให้กู้ต้องจ่ายไปในการดําเนินคดีแก่ผู้ให้กู้โดยครบถ้วน 
ข้อ 9 กรณีท่ีผู้กู้เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ กระทรวงสาธารณสุข (ฌกส.) และยังมีเงินกู้คงเหลือกับสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขยโสธร จํากัด ห้ามไม่ให้ผู้กู้เปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ หรือเปลี่ยนแปลงทายาทผู้รับประโยชน์โดยเด็ดขาด  
ผู้กู้ได้อ่าน และเข้าใจข้อความในหนังสือเงินกู้ นี้แล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน ณ วันที่ทําหนังสือนี้ 

  

                                                                ลงช่ือ……………………..…………………………ผู้ขอกู ้
                                                                       (……………………..……………………......)   
 

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

     (โปรดพลิกด้านหลัง) 

รับท่ี…..………./…………….... 
วันที่…....……………………… 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก 

หนังสือกู้ท่ี   ฉฌ………….../………………. 
วันที่………………...…………..…………….…. 
บัญชีเงินกู้ท่ี……….................................. 

เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก 

คําเตือน     ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการที่ 
กําหนดไว้ในแบบคาํขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเองโดย 
ถูกต้องและครบถ้วน  มิฉะนั้นสหกรณ์ไม่รับพิจารณา 

 



                                                                           -2- 
 

 
(รายการต่อไปนี้   เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง ) 

 

จํานวนเงินกู้…………………..………………บาท 
 

จํากัดวงเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเพ่ือนสมาชิก 
 

           เงินได้รายเดือน        ต้นเงินกู้...........................คงเหลือ             จํากัดวงเงินกู้                 จํากัดวงเงินกู้คงเหลือ 
                                                 
  
                
                   
                           1.  ผู้ขอกู้   เคย / ไม่เคย   ผิดนัดการส่งเงินงวดชําระหนี้  หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน……………………… 
  

                2.  ข้อชี้แจงอื่นๆ …………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 
                                                          ลงชื่อ………………………………………................เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ 
                                                                     ……………../…………/……………. 
 
 
                      เห็นควร              อนุมัติ     /            ไม่อนุมัติ 
        

 
           ลงชื่อ……………………………………………..........ผู้จัดการ / ผู้ทําการแทนผู้จัดการ 

                                                                      ……………./…………./…………… 
                                                                                    
 

          อนุมัติ      /            ไม่อนุมัติ 
 
                                                          ลงชื่อ……………………………………….……….......ประธานกรรมการ/ ผู้ทําการแทน 
                                                                      …………../…………../…………… 
                                  

             
                                   ลงชื่อ..........................................................ผู้รับเงิน 
                  (............................................................) 
 

บัตรประจําตัวข้าราชการ/ประชาชน/ใบอนุญาตขับรถ 
   เลขที่........................................................................                                      
   ชื่อ-สกุล................................................................... 
   ผู้ออกบัตร................................................................                               -  จ่ายเงินถูกต้องแล้ว 
   วันออกบัตร..............................................................                                      
   วันหมดอายุ .............................................................                 
                                                                                        ลงชื่อ.............................................................เจ้าหน้าท่ีการเงิน          
                   (..........................................................) 
                                                                                                     ………./…………./……….. 



 
   รับ  

 
 
 

หนังสือค้ําประกันสําหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเพื่อนสมาชิก 
 

ชื่อผู้ค้ําประกัน............................................................... 
                                               วันที่......................................................... 

 ข้าพเจ้า................................................................................................สมาชิกแห่งสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร  จํากัด 
เลขทะเบียนที่......................................................รบัราชการหรือทํางานประจําในตําแหน่ง............................................................................ 
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขที่............................................................สงักัด........................................... ........... 
ท่ีอยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่.........................หมู่ท่ี................ถนน..........................................ตําบล..........................อําเภอ....................................
จงัหวัด..............................โทรศัพท์........................................ขอทําหนังสือค้ําประกันให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด  
ซ่ึงต่อไปนี้ในหนังสือค้ําประกันนี้จะใช้คําว่าสหกรณ์ เพื่อเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ตามท่ี................................................................ได้กู้เงินของสหกรณ์ตามหนังสือกู้สําหรับเงินกู้สวัสดิการเพื่อช่วยเพื่อนสมาชิก
เลขที่...................................วันที่................................................นั้น ข้าพเจ้ายินยอมค้ําประกันอย่างไม่จํากัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ 

ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อผูกพันของผู้กู้ในเรื่องการส่งงวดชําระหนี้  อัตราดอกเบี้ยและการเรียกคืนเงินกู้ก่อนถึงกําหนดตามที่กล่าว
ไว้ในหนังสือกู้นั้นโดยตลอดแล้วข้าพเจ้ายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 

ข้อ 3. ในกรณีท่ีสหกรณ์ยอมผ่อนเวลาส่งเงินงวดชําระหนี้ ตามท่ีกําหนดไว้นั้นให้แก่ผู้กู้   ข้าพเจ้าถือว่าการผ่อนเวลาเช่นนั้น   เป็น
ความประสงค์ของข้าพเจ้าด้วย จึงให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงในการผ่อนเวลานั้นๆ ด้วยทุกครั้ง 

ข้อ 4. เมื่อปรากฏว่าผู้กู้ไม่ชําระหนี้สินซ่ึงข้าพเจ้าค้ําประกันไว้นี้แก่สหกรณ์     ตามข้อผูกพันไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใด ๆ   ไม่ว่าผู้กู้  
ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และสหกรณ์ได้แจ้งความนัน้ให้ข้าพเจ้าทราบ ข้าพเจ้ายอมรับผิดชอบชําระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ทันทีโดยมิพักใช้สิทธ์ิ
ของผู้ค้ําประกัน ตามมาตรา 688,689,690 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นแต่ประการใดเลย 

ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การท่ีข้าพเจ้าออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้าพเจ้า 
หลุดพ้นจาการค้ําประกันรายนี้ จนกว่าผู้ท่ีข้าพเจ้าค้ําประกันนี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์เห็นสมควรเข้า 
เป็นผู้ค้ําประกันแทนข้าพเจ้า 

ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องชําระหนี้สินให้แก่สหกรณ์แทนผู้กู้ ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา หรือเจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินได้รายเดือน
ของข้าพเจ้าเมื่อได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซ่ึงข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์  จากเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าเพื่อ 
ส่งต่อสหกรณ์ ความยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป ท้ังนี้จนกว่าจะได้ชําระหนี้ท่ีค้ําประกันนี้โดยสิ้นเชิงแล้ว 

ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายท่ีอยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที   ถ้าข้าพเจ้ามิได้ 
แจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี้  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงภูมิลําเนาอยู่ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือนี้   
ทุกประการ 

ข้อ 8. ผู้ค้ําประกันได้รับสําเนาคู่ฉบับหนังสือค้ําประกันนี้ไว้แล้วต้ังแต่วันที่ลงนามในหนังสือค้ําประกันนี้ 
ผู้ค้ําประกันได้อ่านข้อความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้าพยาน 
 
 

                                                                 ................................................................ผู้ค้ําประกัน 
                                                                 (..............................................................) 
                                                                 ................................................................พยาน 
                                                                 (..............................................................) 
                                                                  ...............................................................พยาน 
                                                                  (..............................................................) 

 

ทะเบียนผู้ค้ําประกัน 
เล่มที่...................หน้า.................... 

 

หนังสือกู้ที่................/.................. 
ช่ือผู้กู้........................................... 



 
 

                                        คํายินยอมคู่สมรส 
                               (ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ําประกันมีคู่สมรส) 
 

เขียนที่............................................................ 
วันที่................................................................ 
 

     ข้าพเจ้า นาย/นาง.................................................................................เป็นคู่สมรสของ นาย/นาง.......................................................... 
     ได้ยินยอมให้ นาย/นาง.........................................................................เป็นผู้ค้ําประกันเงินกู้.................................................................. 
     ของ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด ตามหนังสือค้ําประกันข้างต้นนี้และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสําคัญต่อหน้า 
     คู่สมรส 

..............................................................................คูส่มรสให้คํายินยอม 
 

..............................................................................ผูค้้ําประกัน 
 
    
            รับรองว่าได้ตรวจบัตรประจําตัว และลายมือชื่อผู้ค้ําประกัน และเห็นว่าหนังสือค้ําประกันนี้ได้ทําขึ้นโดยถูกต้องแล้ว 
 

คําเตือนสําหรับผู้ค้ําประกัน 
 ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ผู้ค้ําประกันควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาค้ําประกันให้เข้าใจโดยชัดเจนหาก 
ผู้ค้ําประกันมีข้อสงสัยใด ควรปรึกษาผู้มีความรู้ก่อนที่จะทําสัญญาค้ําประกัน 
 

 การที่ผู้ค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกัน  กับ  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด      เพื่อค้ําประกันหนี้ตามสัญญา
กู้ยืมเงินเลขที่.......................ลงวันท่ี................................................................ระหว่าง สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขยโสธร จํากัด (ผู้ให้กู้)
กับ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................(ผู้กู้)  ผู้ค้ําประกันจะมีความรับผิดต่อผู้ให้กู้ในสาระสําคัญ ดังนี้ 

1.     ผู้ค้ําประกันจะต้องรับผิดอย่างจํากัด  ไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน 
2.     ผู้ค้ําประกันจะรับผิดต่อผู้ให้กู้ภายในวงเงินที่ผู้กู้ค้างชําระกบัผู้ให้กู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน      และอาจต้องรับชดใช้ดอกเบี้ยหรือ          

ค่าสินไหมทดแทนอื่นๆ  อีกด้วย 
3.  ผู้ค้ําประกันจะรับผิดในวงเงินกู้ตามสัญญากู้ยืมเงิน     
4.  ผู้ค้ําประกันต้องรับผิดร่วมกับผู้กู้ 
5. เมื่อผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ผู้ให้กู้มีสิทธิเรียกร้องและบังคับให้ผู้ค้ําประกันชําระหนี้แทนทั้งหมด  ท่ีผู้กู้ค้างชําระโดยผู้ให้กู้ไม่

จําเป็นต้องเรียกร้อง  หรือบังคับเอาจากผู้กู้ก่อน 
6. เป็นสัญญาค้ําประกันเพื่อกิจการเนื่องกันไปหลายคราว  ไม่จํากัดเวลาท่ีผู้ค้ําประกันไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได้ 
7. ผู้ค้ําประกันไม่หลุดพ้นจากความรับผิด  แม้ผู้ให้กู้ยอมผ่อนเวลาให้แก่ผู้กู้ 
 

นอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว   ผู้ค้ําประกันยังมีหน้าที่และความรับผิดต่างๆ  ตามท่ีระบุไว้ในสัญญาค้ําประกัน  ข้าพเจ้าได้ทราบ 
คําเตือนนี้แล้ว   จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
                                                                    ลงชื่อ.................................................................ผู้ค้ําประกัน 
                                                                          (................................................................) 
 
                                                                    ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ 
                                                                          (................................................................) 
                                                                   ตําแหน่ง............................................................. 







ลําดับที่ ชื่อ - สกุล จํานวนเงินกู (บาท) ลายมือชื่อผูรับเงิน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

รวม

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด

ใบสําคัญจายเงินกูสวัสดิการเพื่อชวยเพื่อนสมาชิก

วันที.่.................................................................
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