
 
 
 

คําขอกูเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด   

 
ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว.......................................................................ตําแหนง................................................

อายุ...........ป  สมาชิกเลขท่ี................หนวย...............................เงินเดือน.................หมายเลขโทรศัพท.............................  
มีความประสงคขอกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  จํากัด 

จํานวนเงิน.................................... บาท   เพ่ือนําไปใช........................................................................................... 
มีทุนเรือนหุน............................... บาท   สงชําระคาหุนตอเดือน...................... บาท 
มีหนี้สินคงเหลือดังนี ้
1. สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  จํากัด 

  1.1  เงินกูสามัญ/พิเศษ   จํานวนเงิน................................ บาท 
  1.2  เงินกูฉุกเฉิน  จํานวนเงิน.................................บาท 
  1.3  เงินกูสวัสดิการ จํานวนเงิน.................................บาท 
 2.  ธนาคารออมสิน  จํานวนเงิน.................................บาท 
 3.  ธนาคารกรุงไทย  จํานวนเงิน.................................บาท 
 4.  ธนาคารอาคารสงเคราะห จํานวนเงิน.................................บาท 
 5.  อ่ืน ๆ   จํานวนเงิน.................................บาท 
ในการกูยืมเงินครั้งนี้  ขาพเจามีบุคคลค้ําประกัน  จํานวน  5  คน  ดังนี ้
 

 1.............................................................ตําแหนง..............................สมาชิกเลขท่ี.................หนวย....................... 
 2.............................................................ตําแหนง..............................สมาชิกเลขท่ี.................หนวย....................... 
 3.............................................................ตําแหนง..............................สมาชิกเลขท่ี.................หนวย....................... 
 4.............................................................ตําแหนง..............................สมาชิกเลขท่ี.................หนวย....................... 
 5.............................................................ตําแหนง..............................สมาชิกเลขท่ี.................หนวย....................... 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัต ิ
 

  ขอแสดงความนับถือ 
 

ลงช่ือ...............................................ผูขอกู 
   (......................................................) 

หมายเหตุ    1. แนบสลิปเงินเดือนเดือนสุดทาย 
       2.  แนบใบเสร็จหนีค้งเหลือจากสถาบันการเงินอ่ืน 

 

เจาหนาท่ีผูรับเอกสาร.......................... 
รับเม่ือวันท่ี.......................................... 

สําหรับเจาหนาที่กรอก 

…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………



 
 
 

 
 
 
 

ใบคํารองขอกูเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

                                                                             เขียนท่ี................................................................... 
                                                                                                                              วันท่ี..................................................................... 
 
เรื่อง    ขอกูเงินประเภทเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

เรียน    ผูจัดการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด 
 

  ดวย ขาพเจา..........................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี....................หมายเลขโทรศัพท.............................
ปฏิบัติงานในตําแหนง.......................................................สังกัด......................................................เงินเดือน............................บาท  
(..........................................................................................)        มีความประสงคขอกูเงินประเภทเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตจาก
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  จํานวนเงิน..................................บาท (.....................................................................)  
โดยมีวัตถุประสงคแหงการกูเพ่ือ....................................................................................................................................................... 
 

             จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  ขอแสดงความนับถือ 

 
 

ลงช่ือ..........................................................ผูขอกู 
(.........................................................) 

 
 
เรียน  ประธานคณะอนกุรรมการพิจารณาเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                                             ผลการพิจารณา 
                                                                                                                              คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

-ไดตรวจสอบคําขอกู สัญญากูเงิน สัญญาคํ้าประกัน 
               และเอกสารประกอบ สัญญาตางๆ ครบถวน ถูกตอง                             
               สัญญาตางๆ  ครบถวน ถูกตอง  เรียบรอยแลว                                     อนุมัติ          ไมอนุมัติ  ลงช่ือ............................................... 
                                                                                                                                                            (...........................................................)          
                  เห็นควรพิจารณาอนุมัติ                                                                                                                
                  ความเห็นอื่นๆ...................................................................                อนุมัติ         ไมอนุมัติ  ลงช่ือ................................................                                 
                  ..........................................................................................                                               (............................................................) 
                                                                                                                                                                                  
                  ลงช่ือ........................................................ผูขออนุมัติ                       อนุมัติ         ไมอนุมัติ  ลงช่ือ................................................ 
                           (  นางสาวลภัสรมย   โสมณะวัฒน )                                                                       (............................................................)     
                                                   ผูจัดการ 



 
                                                                                                                                                                        รับที่................./............................ 
                                                                                                                                                                        วันที.่.........../.............../................. 
 

 

คําขอกูเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                                   เขียนท่ี.................................................................. 

        วันท่ี..................................................................... 
เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด 
 ขาพเจา................................................................................................สมาชิกทะเบียนเลขท่ี...................................... 
เงินเดือน/คาจาง เดือนละ................................บาท ขอเสนอคําขอกูเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือโปรดพิจารณาดังตอไปนี ้
 ขอ ๑.  ขาพเจาขอกูเงิน  จํานวน.........................................บาท (...............................................................................) 
โดยจะนํา ไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต                        
 ขอ ๒.  ขณะนี้ขาพเจารับราชการหรือทํางานในตําแหนง........................................................................................... 
บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ  เลขท่ี.........................................................สังกัด......................................... 
ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี..................ถนน.....................................ตําบล..................................อําเภอ........................................ 
จังหวัด............................................โทรศัพท........................................... 
 ขอ ๓.  นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาเสนอผูค้ําประกันเงินกูดังตอไปนี ้คือ 

ผูคํ้าประกันเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

ขอ ๔.  ถาขาพเจาไดรับเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขาพเจาขอสงตนเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนงวดรายเดือน 
เทากัน โดยสงงวดละ...............................บาท (พรอมดวยดอกเบ้ียตามอัตราท่ีสหกรณกําหนด)  เปนจํานวน...................งวด   
ตามระเบียบของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด 

ขอ ๕.  ในการรับเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขาพเจาจะไดทําสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ใหไวตอสหกรณ
ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

ขอ ๖.  ในการขอกูเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตในครั้งนี้ คูสมรสของขาพเจา (ถามี)   ไดตกลงท่ีจะทําหนังสือยินยอม
ใหไวเปนหลักฐานในทายสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                                                                    ลงชื่อ.............................................................ผูขอกู 
                                                                                                           (.............................................................) 

 

ลําดับที่ ช่ือ – นามสกุล เลขที่ 
สมาชิก 

ทํางานประจํา 
ในตําแหนงและสังกัด 

อัตรา 
เงินเดือน/คาจาง 

ลงลายมือช่ือ 
ผูคํ้าประกัน 

๑.   
 

   

๒.  
 

    

๓.  
 

    

๔.    
 

    

๕.    
 

    



 
 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
วันท่ี................................................................ 

       ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น  และตามท่ีไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังนี ้
(๑) ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูซ่ึงแจงไวในคําขอกูนี ้ เปนความจริงหรือไมเปนความจริง 

                          จริง              ไมจริง 
(๒)   ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากงานประจําหรือไม ? 

มี    ไมมี 
(๓)   ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณเปนจํานวนมากหรือไม ? 

มี  ไมมี 
 
           ลายมือชื่อ............................................................... 

                                                                                                                          (.............................................................) 
                                                                                                             ตําแหนง............................................................... 

 
(รายการตอไปนี้  เจาหนาท่ีของสหกรณกรอกเอง) 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกูของผูขอกูเงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

จํานวนเงินกู.................................บาท 
 

เงินได 
รายเดือน

(บาท) 

 
ทุนเรือนหุน 

 (บาท) 

 
จํากัด 
วงเงินกู
(บาท) 

 
ตนเงินกูคงเหลือ 

 
วงเงินกู 
คงเหลือ 
(บาท) 

 

เงินกูสามัญ 
 

เงินกูฉุกเฉิน 
 

เงินกูพิเศษ 
รวม  

(บาท) 
น/ส กูท่ี (บาท) น/ส กูท่ี (บาท) น/ส กูท่ี (บาท) 

           

 
หมายเหตุ  (๑)  เคยผิดนัดการสงเงินงวดชําระหนี ้หรือขาดสงเงินคาหุนรายเดือนหรือไม           เคย                    ไมเคย 

(๒) เงินกูสวัสดิการ เลขท่ีสัญญา..............................     คงเหลือ...................................บาท     
(๓) ขอช้ีแจงอ่ืนๆ........................................................................................................................................... 

 
 
                                                                                            ลงช่ือ................................................................เจาหนาท่ีสหกรณ 
                                                                                                    (................................................................) 
                                                                                      ตําแหนง.................................................................... 
 
 



                                 
 
 
 
 

หนังสือสัญญาเงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                                                                                                                                     ท่ี.......................................................... 

        วันท่ี...................................................... 
                                      
ขาพเจา.............................................................ผูกูเงินตามสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  สมาชิกแหง สหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด     หมายเลขทะเบียนสมาชิก.........................................     รับราชการหรือทํางานประจํา
ในตําแหนง..............................................บัตรประจําตัวประชาชน/ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจเลขท่ี............................................
สังกัด........................................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี.........................ถนน...............................ตําบล................................... 
อําเภอ.........................................จังหวัด.............................................  หมายเลขโทรศัพท...................................................... 
ขอทําหนังสือสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหไวตอ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด ซ่ึงตอไปในหนังสือ
สัญญาเงินกูนี้จะใชคําวา สหกรณ  เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี ้
 ขอ ๑. ขาพเจาไดกูเงินจากสหกรณเปนจํานวน.......................................บาท (..........................................................) 
และขาพเจาไดรับเงินจํานวนดังกลาวนี้โดยถูกตองแลว 
 ขอ ๒. ขาพเจาสัญญาวาจะสงคืนตนเงินกูเปนงวดรายเดือน งวดละ (ตัวอักษร)...................................................บาท 
พรอมดวยดอกเบ้ียในอัตรารอยละ(ตัวอักษร)........................................ตอป รวม (ตัวอักษร)............................................งวด 
เวนแตงวดสุดทายเปนจํานวนเงิน (ตัวอักษร)...................................................................................บาท          ท้ังนี้ตั้งแตงวด
ประจําเดือน.............................................................เปนตนไป 
 ขาพเจาขอยืนยันวา เงินงวดชําระหนีเ้งินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต(รวมท้ังตนเงินและดอกเบ้ีย) แตละงวดถึงกําหนด
ภายในวันส้ินเดือนท่ีระบุไวสําหรับงวดนั้น  ๆ
 ในกรณีที่สหกรณประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้น   ผูกูยินยอมเสียดอกเบี้ย
เงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      ตามที่สหกรณเรียกเก็บเพ่ิมขึ้นเม่ือสหกรณไดแจงเปนหนังสือใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 
๓๐  วัน  หรือ แจงทางจดหมายใหทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วัน 
 ในกรณีที่แจงใหทราบทางจดหมายนั้น ผูกูยินยอมใหถือวาการแจงโดยการพิมพขอความการเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ิมขึ้นไวในใบเสร็จรับเงิน    หรือเอกสารอื่นใดที่สหกรณจะตองสงใหแกผูกูเปนประจําเปนการแจง
ใหทราบทางจดหมายแลว 
 ขอ ๓. ขาพเจายินยอมใหผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของขาพเจา      เม่ือไดรับมอบหมายจาก
สหกรณหักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซ่ึงขาพเจาตองสงตอสหกรณนั้น จากเงินไดรายเดือนของขาพเจา       เพ่ือสงตอสหกรณ
ดวยความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ท้ังนี้จนหวาจะไดชําระหนี้ตามสัญญานี้โดยส้ินเชิงแลว 
 ขอ ๔. ขาพเจายินยอมถือวา ในกรณีใดๆ     ซ่ึงกําหนดในขอบังคับของสหกรณวาดวยการควบคุมหลักประกันและ
การเรียกคืนเงินกูใหถือวาเงินกูนี้เปนอันถึงกําหนดสงคืนโดยส้ินเชิงพรอมท้ังดอกเบ้ียในทันทีโดยมิพักคํานึงถึงกําหนดเวลา
ท่ีใหไว 
 



 
 
 ขอ ๕. ขาพเจายอมรับผูกพันตามขอบังคับสหกรณวา    ถาขาพเจาออกหรือยายจากราชการหรืองานประจําขาพเจา
จะตองแจงเปนหนังสือใหสหกรณทราบและจัดการชําระหนี้เงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     ซ่ึงขาพเจามีอยูตอสหกรณให
เสร็จส้ินเสียกอน 
 ถาขาพเจาไมจัดการชําระหนี้สินใหเสร็จส้ินตามท่ีกลาวในวรรคกอน     ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินสะสม
สําหรับขาราชการ เงินบําเหน็จ เงินบํานาญ  เงิน กบข. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ   เงิน ฌกส.    หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการ
หรือนายจางพึงจางใหแกขาพเจา หักเงินดังกลาว   เพ่ือชําระหนี้ตอสหกรณใหเสร็จส้ินเสียกอนได 
 ขอ ๖. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี ้     ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที
ถาขาพเจามิไดแจงใหสหกรณทราบ           และหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตนี้
ใหถือวาขาพเจายังคงมีภูมิลําเนาอยูตามท่ีระบุไวในหนังสือนี้ทุกประการ 

ขอ ๗. ผูกูไดรับสําเนาคูฉบับหนังสือกูนี้ไวแลวตั้งแตวันท่ีลงนามในหนังสือกู 
           ผูกูไดอานขอความในหนังสือกูนี้โดยตลอดแลวเห็นวา ถูกตองจึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

      ลงชื่อ..............................................................ผูกู 
                                                                    (.............................................................) 
 

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

คํายินยอมของคูสมรส 
(ใชเฉพาะกรณีที่ผูกูมีคูสมรส) 

เขียนท่ี............................................................... 
 วันท่ี................................................................. 

        ขาพเจา นาย/นาง..............................................................เปนคูสมรสของ นาย/นาง.................................................... 
ไดยินยอมให นาย/นาง.............................................................กูเงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต         ของสหกรณออมทรัพย 
สาธารณสุขยโสธร จํากัด   ตามหนังสือเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตขางตนนี ้  และขาพเจาไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ 
ตอหนาคูสมรส 
                                                                                               ลงชื่อ................................................คูสมรสผูใหคํายินยอม 

ลงชื่อ...............................................ผูกู 
 
 

        ขาพเจา..................................................................ไดรับเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน.................................บาท 
(.......................................................................) ตามหนังสือกูนี้เปนการถูกตองแลว ณ วันท่ี................................................... 
 

ลงชื่อ...............................................ผูรับเงิน 
ลงช่ือ...............................................เจาหนาท่ีผูจายเงิน 
ลงช่ือ...............................................เจาหนาท่ีผูตรวจสัญญากู 

 



 
                                                                                                                                                 หนังสือกูท่ี..................../........................... 
                                                                                                                                                  ช่ือผูกู........................................................  
 

สัญญาค้ําประกันเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
           เลขท่ี................/..................... 

ช่ือผูคํ้าประกัน...................................................................... 
วันท่ี............................................................. 

      ขาพเจา...................................................................สมาชิกแหง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  จํากัด  หมายเลขทะเบียน
เลขท่ี............................รับราชการหรือทํางานประจําในตําแหนง........................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/
บัตรขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ เลขท่ี......................................................สังกัด...........................................ท่ีอยูปจจุบันบานเลขท่ี...................
หมูท่ี............ถนน....................................ตําบล...................................อําเภอ..........................................จังหวัด..........................................
โทรศัพท........................................ขอทําหนังสือค้ําประกันใหไวตอสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด    ซึ่งตอไปนี้ ในสัญญา
หนังสือค้ําประกันนี้จะใชคําวาสหกรณ เพ่ือเปนหลักฐานดังตอไปนี ้
 ขอ ๑. ตามท่ี..............................................................ไดกูเงินของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด   ตามสัญญาเงินกู
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตเลขท่ี............./......................ลงวันท่ี.....................................................นั้น ขาพเจายินยอมค้ําประกันอยางไมจํากัด
เพ่ือหนี้สินเกี่ยวกับเงินกูรายนี ้

ขอ ๒. ขาพเจาไดทราบขอผูกพันของผูกูในเรื่องการสงงวดชําระหนี้ อัตราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกูกอนถึงกําหนด  ตามท่ี
กลาวไวในหนังสือกูนั้นโดยตลอดแลวขาพเจายอมค้ําประกันการปฏิบัติตามขอผูกพันนั้นๆ ทุกประการ 

ขอ ๓. ในกรณีท่ีสหกรณยอมผอนเวลาสงเงินงวดชําระหนี้ ตามท่ีกําหนดไวนั้นใหแกผูกู        ขาพเจาถือวาการผอนเวลาเชนนั้น 
เปนความประสงคของขาพเจาดวย จึงใหถือวาขาพเจาตกลงในการผอนเวลานัน้ๆ ดวยทุกครั้ง 

ขอ ๔. เม่ือปรากฏวาผูกูไมชําระหนี้สินซึ่งขาพเจาค้ําประกันไวนี้แกสหกรณ  ตามขอผูกพันไมวาจะเปนเพราะเหตุใดๆ ไมวาผูกู  
ยังมีตัวตนอยูหรือไม และสหกรณไดแจงความนั้นใหขาพเจาทราบ  ขาพเจายอมรับผิดชอบชําระหนีดั้งกลาว ใหแกสหกรณแทนผูกูทันที
โดยมิพักใชสิทธิ์ของผูค้ําประกัน ตามมาตรา ๖๘๘, ๖๘๙, ๖๙๐ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นแตประการใดเลย 

ขอ ๕. ขาพเจายอมรับผูกพันวา การท่ีขาพเจาออกจากการเปนสมาชิกของสหกรณนี้ไมวาเพราะเหตุใดๆ   ไมเปนเหตุใหขาพเจา
หลุดพนจากการค้ําประกันรายนี้จนกวาผูท่ีขาพเจาค้ําประกันนี้จะไดใหสมาชิกอื่น   ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณเห็นสมควร
เขาเปนผูค้ําประกันแทนขาพเจา 

ขอ ๖. ในกรณีท่ีขาพเจาตองชําระหนี้สินใหแกสหกรณแทนผูกู       ขาพเจายินยอมใหผูบังคบับัญชา  หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินได
รายเดือนของขาพเจาเม่ือไดรับมอบหมายจากสหกรณ หักจํานวนเงินงวดชําระหนี้ซึ่งขาพเจาตองสงตอสหกรณ        จากเงินไดรายเดือน
ของขาพเจาเพ่ือสงตอสหกรณ ความยินยอมนี้ใหมีอยูตลอดไป ท้ังนี้จนกวาจะไดชําระหนี้ท่ีค้ําประกันนี้โดยสิ้นเชิงแลว 

ขอ ๗. หากขาพเจาไดยายท่ีอยูจากท่ีไดแจงไวในหนังสือนี้ขาพเจาจะแจงใหสหกรณทราบเปนหนังสือโดยทันที ถาขาพเจามิได
แจงใหสหกรณทราบและหากมีการดําเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญานี ้    ใหถือวาขาพเจายังคงภูมิลําเนาอยูตามท่ีระบุไวในหนังสือนี้
ทุกประการ 

ขอ ๘. ผูค้ําประกันไดรับสําเนาคูฉบับหนังสือค้ําประกนันี้ไวแลวต้ังแตวันท่ีลงนามในหนังสือค้ําประกันนี ้
ผูค้ําประกันไดอานขอความในหนังสือค้ําประกันนี้โดยตลอดแลวเห็นวาถูกตอง จึงไดลงมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
 

                                                          ลงชื่อ.............................................................ผูค้ําประกัน 
                                                                 (.............................................................)  

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

 



 
 

                                                     คํายินยอมคูสมรส 
                                                           (ใชเฉพาะกรณีท่ีผูคํ้าประกันมีคูสมรส) 

เขียนท่ี.................................................................. 
วันท่ี..................................................................... 

     ขาพเจา นาย/นาง.........................................................................เปนคูสมรสของ  นาย/นาง............................................................. 
     ไดยินยอมให นาย/นาง................................................................เปนผูค้ําประกันสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ของ สหกรณ 
      ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด   ตามสัญญาค้ําประกันขางตนนี ้และขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาคูสมรส 

 

ลงช่ือ...........................................................คูสมรสใหคํายินยอม 
 

ลงช่ือ...........................................................ผูคํ้าประกัน 
 

 

(รับรองวาไดตรวจบัตรประจําตัวและลายมือช่ือผูคํ้าประกัน และเห็นวาหนังสือคํ้าประกันนี้ไดทําข้ึนโดยถูกตองแลว) 
 

         คําเตือนสําหรับผูค้ําประกัน 
 กอนท่ีจะลงนามในสัญญาค้ําประกันเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต      ผูค้ําประกันควรอานและตรวจสอบรายละเอียดของสัญญา
ค้ําประกันใหเขาใจโดยชัดเจนหากผูค้ําประกันมีขอสงสัยใด ควรปรึกษาผูมีความรูกอนท่ีจะทําสัญญาค้ําประกัน 
 การท่ีผูค้ําประกันลงนามในสัญญาค้ําประกัน  กับ  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด    เพ่ือค้ําประกันหนี้ตามสัญญา
เงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  เลขท่ี............../................... ลงวันท่ี.................................................ระหวาง สหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
ยโสธร จํากัด   (ผูใหกู)   กับ นาย/นาง/นางสาว.......................................................................(ผูกู)    ผูค้ําประกันจะมีความรับผิดตอผูใหกู
ในสาระสําคัญ ดังนี ้

๑. ผูค้ําประกันจะตองรับผิดอยางจํากัด  ไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒. ผูค้ําประกันจะรับผิดตอผูใหกูภายในวงเงินท่ีผูกูคางชําระกับผูใหกูตามสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และอาจตองรับ

ชดใชดอกเบ้ียหรือคาสินไหมทดแทนอื่นๆ  อีกดวย 
๓. ผูค้ําประกันจะรับผิดในวงเงินกูตามสัญญาเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๔. ผูค้ําประกันตองรับผิดรวมกับผูกู 
๕. เม่ือผูกูผิดนัดชําระหนีเ้งินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต     ผูใหกูมีสิทธิเรียกรองและบังคับใหผูค้ําประกันชําระหนี้แทนท้ังหมด

ท่ีผูกูคางชําระโดยผูใหกูไมจําเปนตองเรียกรอง หรือบังคับเอาจากผูกูกอน 
๖. เปนสัญญาค้ําประกันเพ่ือกิจการเนื่องกันไปหลายคราว  ไมจํากัดเวลาท่ีผูค้ําประกันไมสามารถยกเลิกเพิกถอนได 
๗. ผูค้ําประกนัไมหลุดพนจากความรับผิด  แมผูใหกูยอมผอนเวลาใหแกผูกู 

นอกจากท่ีกลาวไวขางตนแลว   ผูคํ้าประกันเงินกูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตยังมีหนาท่ีและความรับผิดตาง  ๆ    ตามท่ีระบุไว
ในสัญญาคํ้าประกัน ขาพเจาไดทราบคําเตือนนี้แลว จึงลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน 

 
                                                                    ลงช่ือ.................................................................ผูคํ้าประกัน 
                                                                            (................................................................) 
 

                                                                    ลงชื่อ................................................................เจาหนาท่ีสหกรณ 
                                                                            (................................................................) 
                                                                 ตําแหนง.................................................................. 



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย 
เขียนท่ี.................................................................. 
วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ................ 

 ขาพเจา........................................................................อายุ............ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................
ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด............................................
รับราชการสังกัด....................................................ตําแหนง.............................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 
จํากัด  เลขทะเบียนสมาชิก.......................มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน  และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจา
เปนสมาชิก  จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับ (สวนราชการ  หรือ  หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  ท้ังปจจุบัน  อนาคต)  ดังนี้ 
 ขอ 1.  ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ  
หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  ท้ังปจจุบัน  อนาคต  ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  ไดแจงใหในแตละเดือนและสงชําระ
หนี้  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 ขอ 2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอื่นใด  ขาพเจา  ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน 
ของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  หักเงินจากเงินบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากราชการตามขอ 1 ตาม
จํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  ไดแจงและใหสงเงินจํานวนดังกลาวนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด   
แทนขาพเจาทุกครั้ง 
 ขอ 3.  การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใด  ไมวากรณีใดตามขอ 2 เม่ือไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว 
(ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  กอนเปนอันดับแรก 
 ขอ 4.  หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ 3 นี้  ใหมีผลต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมนี้  ไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน  จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ  หรือพนภาระหนี้สินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปน
หนังสือจาก  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด 
  

 
หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหนี้สหกรณออมทรัพย 

เขียนท่ี...................................................... 
วันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ................ 

 ขาพเจา........................................................................อาย.ุ...........ป  ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.......................หมูท่ี............ตรอก/ซอย.....................
ถนน...........................................................ตําบล/แขวง.......................................อําเภอ/เขต........................................จังหวัด........................................รับ
ราชการสังกัด....................................................ตําแหนง.............................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร 
จํากัด  เลขทะเบียนสมาชิก......................มีความประสงคใหสวนราชการ/หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน  และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจา
เปนสมาชิก  จึงมีหนังสือใหความยินยอมฉบับนี้ไวกับ (สวนราชการ  หรือ  หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  ท้ังปจจุบัน  อนาคต)  ดังนี ้
 ขอ 1.  ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน  หักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ  
หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  ท้ังปจจุบัน  อนาคต  ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  ไดแจงใหในแตละเดือนและสงชําระ
หนี้  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  แทนขาพเจาทุกเดือน 
 ขอ 2.  กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจางและไดรับบําเหน็จ  บํานาญ  หรือเงินอื่นใด  ขาพเจา  ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน 
ของสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  หักเงินจากเงินบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากราชการตามขอ 1 ตาม
จํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  ไดแจงและใหสงเงินจํานวนดังกลาวนั้นใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด   
แทนขาพเจาทุกครั้ง 
 ขอ 3.  การหักเงินเดือน  คาจาง  เงินบําเหน็จ  หรอืเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใด  ไมวากรณีใดตามขอ 2 เม่ือไดหักชําระหนี้แกทางราชการแลว 
(ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวชําระหนี้ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  กอนเปนอันดับแรก 
 ขอ 4.  หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ 3 นี้  ใหมีผลต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมนี้  ไมวาท้ังหมด
หรือบางสวน  จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ  หรือพนภาระหนี้สินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ  เวนแตจะไดรับคํายินยอมเปน
หนังสือจาก  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด 

 



 
 
ขอ 5.  ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด  โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แหงใด    
แหงหนึ่งท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีขาพเจามีสิทธิ     
จะไดรับจากทางราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  เพื่อสงชําระหนี้  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นใหสหกรณ    
ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  แทนขาพเจาไดทุกเดือน  และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ  เพียงแต
สหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขาพเจาสังกัดอยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตน 
แทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 
 หนังสือนี้ทําข้ึน 2 ฉบับ  มีขอความตรงกัน  ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไวท่ีสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  และฉบับท่ีสองใหไวกับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  จํากัด 

ลงช่ือ....................................................ผูใหคํายินยอม 
    (..........................................................) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ขอ 5.  ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด  โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอื่น  หรือหนวยงานอื่นของรัฐ  หรือองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แหงใด         
แหงหนึ่งท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน  คาจาง  หรือเงินบําเหน็จ  หรือเงินบํานาญ  หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันท่ีขาพเจามีสิทธิ     
จะไดรับจากทางราชการ  หนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แลวแตกรณี  เพื่อสงชําระหนี้  ชําระคาหุน  หรือเงินอื่นใหสหกรณ    
ออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร จํากัด  แทนขาพเจาไดทุกเดือน  และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ  เพียงแต
สหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ  หรือหนวยงานของรัฐ  หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีขาพเจาสังกัดอยูเพื่อดําเนินการดังกลาวขางตน 
แทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 
 หนังสือนี้ทําข้ึน 2 ฉบับ  มีขอความตรงกัน  ฉบับท่ีหนึ่งเก็บไวท่ีสวนราชการหรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู  และฉบับท่ีสองใหไวกับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขยโสธร  จํากัด 

ลงช่ือ....................................................ผูใหคํายินยอม 
    (..........................................................) 

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

 


