
ข้อมูลการกู้เงนิและการค า้ประกนั 

1. วนัท่ี

2. ช่ือ – สกลุ ผูกู้ ้

3. เกินวนัท่ี    เดือน พ.ศ.

4. อายุ  ปี    เดือน

5. ช่ือ – สกลุ คู่สมรส(ถา้มี)

6. เลขสมาชิก 

7. เลขบตัรประชาชน

8. ขา้ราชการ    ลูกจา้งประจ า พนกังานราชการ           สมทบ

9. ต าแหน่ง 

10. สถานท่ีปฏิบติังาน สงักดั เบอร์โทรหน่วยงาน 

11. โทรศพัทมื์อถือ / บา้น 

12. เงินเดือน บาท 

13. ท่ีอยูต่ามทะเบียนบา้น หมู่    ซอย ถนน 

ต าบล  อ าเภอ จงัหวดั รหสัไปรษณีย ์

14. จ านวนเงินท่ีกู ้ บาท     จ านวนเงินท่ีกู(้ตวัอกัษร) 

15. อตัราดอกเบ้ีย ต่อปี 

16. วตัถุประสงคใ์นการกู ้

17. ช าระแบบคงตน้งวดละ บาท   จ านวน งวด 

  หรือ ช าระแบบคงยอดงวดละ บาท   จ านวน งวด 

18. ตั้งแต่งวดประจ าเดือน      พ.ศ. 

19. จ านวนคนค ้าประกนั คน 

 จ านวนเงินค ้าประกนัคนละ บาท 

 จ านวนเงินค ้าประกนัคนละ(ตวัอกัษร) 

****  หนังสัญญากู้เงินสามัญ  และหนังสือค า้ประกนัเงินกู้ให้สมาชิกพมิพ์เป็นขนาด   LGL 

จงัหวดัอาํเภอ

โทรศพัทมื์อถือ / บา้น

****  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนพมิพ์



 

                     สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ ากดั 

          หนังสือสัญญากู้เงินสามัญ 

เล่มที ่                                   เลขที ่

เขียนท่ี สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั 
วนัท่ี……..………………………………………………………… 

       ข้อ 1. ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………...……..…อาย…ุ…..…ปี……..…..เดือน 
เกิดวนัท่ี...................เดือน.............................................พ.ศ..........................สถานภาพ  โสด,  คู,่  หยา่,  หมา้ย 
ทะเบียนสมาชิกเลขท่ี……………...……เลขประจ าตวัประชาชน                                                                   
เป็น       ขา้ราชการ        ลูกจา้งประจ า        พนกังานราชการ       สมทบ    ต  าแหน่ง………...……….....….…….. 
สถานท่ีปฏิบติังาน……………..………….สงักดั...................................เบอร์โทรหน่วยงาน…..……...…………
โทรศพัทมื์อถือ/บา้น.............................................ไดรั้บอตัราเงินเดือน/ค่าจา้ง……………...…………...………. 
ท่ีอยู(่ตามทะเบียนบา้น)เลขท่ี....................หมู.่............ถนน............................ต  าบล/แขวง.....………...…….……
อ าเภอ/เขต.........................................จงัหวดั..................................................รหสัไปรษณีย.์.................................
ขอท าหนงัสือสัญญากูเ้งินสามญัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ  ากดั 
ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใชค้  าวา่  “สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลกัฐาน 
       ข้อ 2. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นจ านวน…………………...บาท (…….....………………………….)   
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ.....................................................และขา้พเจา้ไดรั้บเงินจ านวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งแลว้       
       ขา้พเจา้ยอมช าระดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัรา.............................................................ต่อปี 
       ในกรณีมีเหตุจ าเป็นสหกรณ์จะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยนิยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ียไดต้ามท่ีสหกรณ์เห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
       ข้อ 3. ขา้พเจา้ขอช าระเงินคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน 
       แบบคงตน้  ตน้เงินเท่ากนัทุกงวดๆ ละ.................................บาท  พร้อมดอกเบ้ีย จ  านวน.......................งวด 
       แบบคงยอด  ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ...................................บาท  จ  านวน.......................งวด 
       ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน............................................พ.ศ.........................เป็นตน้ไป 
ขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่การส่งคืนเงินกู ้ (ทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย)  แต่ละงวดถึงก าหนดภายในส้ินเดือนท่ี 
ระบุไวส้ าหรับงวดนั้น ๆ 
       ข้อ 4. เม่ือสหกรณ์ไดจ่้ายเงินให้ขา้พเจา้ไม่ว่าจะจ่ายดว้ยเช็คหรือโดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชี ท่ีขา้พเจา้แจง้
ต่อสหกรณ์ ให้ถือวา่ไดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวไปครบถว้นแลว้ และให้ถือวา่เอกสารการรับเงินเป็นส่วนหน่ึง
ของสญัญาน้ี 
       ข้อ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน และเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้หกัเงิน
ของขา้พเจา้ เพื่อส่งต่อสหกรณ์ โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเลกิค ายนิยอม จนกว่าจะช าระหนีเ้สร็จส้ิน 
       ข้อ 6. ขา้พเจา้ไดรั้บทราบขอ้บงัคบั และระเบียบของสหกรณ์ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกูเ้งินในคร้ังน้ีแลว้ และให้
ถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของสญัญาน้ี หากข้าพเจ้าปฏิบัติผดิระเบียบ และข้อบังคบั ให้ถือว่าผดิสัญญา และเงนิกู้ เป็น
อนัถึงก าหนดช าระคืนทันที โดยไม่ค านึงถึงระยะเวลาในสัญญากู้เงนิ 
       ข้อ 7. ขา้พเจา้ขอใชค้่าหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ขณะท่ีท าสญัญากูเ้งินฉบบัน้ี และท่ีจะมีต่อไปในวนัขา้งหนา้
จ าน าไวเ้ป็นหลกัประกนัการกูเ้งินจนกวา่สหกรณ์ จะไดรั้บช าระหน้ีตามสญัญากูเ้งินน้ีจนครบถว้น ถ้าข้าพเจ้าผดิ
สัญญา ยนิยอมให้สหกรณ์เป็นผู้มีสิทธิจัดการและถอนเงนิค่าหุ้นเพ่ือมาช าระหนีเ้งนิกู้ และดอกเบีย้จนเสร็จส้ิน
ครบถ้วน 
       ข้อ 8. ในกรณีท่ีขา้พเจา้กูเ้งินสหกรณ์ มากกวา่ร้อยละเกา้สิบของจ านวนหุ้นท่ีมีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ตกลง
จดัหาผูค้  ้าประกนัการช าระเงินกูคื้น และจดัท าสญัญาค ้าประกนัท่ีมีค  าเตือนส าหรับผูค้  ้าประกนั ไวห้นา้สัญญาค ้า
ประกนันั้น 
       ข้อ 9. หากขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ าไม่วา่ดว้ยเหตุใดๆ ขา้พเจา้ยนิยอมให้สหกรณ์ หกั
เงินหุ้น  เงินฝาก  เงินบ าเหน็จบ านาญ  หรือเงินไดอ่ื้นใดท่ีทางราชการหรือหน่วยงานตน้สงักดัหรือนายจา้งจ่าย
ให้แก่ขา้พเจา้ ส่งให้สหกรณ์ เพ่ือช าระหน้ี ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 
       ข้อ 10. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดย
ทนัที ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัหน้ีตามสญัญาน้ี ให้ถือวา่ขา้พเจา้
ยงัคงมีภูมิล าเนาอยูต่ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาน้ีทุกประการ 
       ข้อ 11. ผูกู้ไ้ดรั้บส าเนาคู่ฉบบัหนงัสือกูน้ี้ไวแ้ลว้ตั้งแต่วนัท่ีลงนามในหนงัสือกูน้ี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

(ปรับปรุงใบกูว้นัท่ี 11 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

เลขทีสั่ญญา…………….………..….…..………...… 

1.  เงินเดือน…………………….………….…...….…บาท 
     ส่งหุ้นเดือนละ…….…………………...….…....…บาท 
     มีหุ้นจ านวน.……………………….………….….บาท 
2. * จ านวนเงนิที่กู้ได้……………………..….………บาท 
หัก หน้ีสามญัเดิม…………………..…ดอกเบ้ีย……...……. 
      หน้ีฉุกเฉิน…..………………..…. .ดอกเบ้ีย……..…….. 
      อ่ืนๆ................................................................................. 
      หุ้นเพ่ิม…………………………………………...บาท 
      ประกนัชีวิตกลุ่ม....................................................บาท 
      ฌาปนกิจ (สสธท.).................................................บาท 
      ฌาปนกิจ (สส.ชสอ.)..............................................บาท 
      ฌาปนกิจ (ส.ส.ป.ท.)..............................................บาท 
      กองทุน (กสธท.)....................................................บาท 
      กองทุน (กสสน.)....................................................บาท 
     * คงเหลือรับจริง………………………………......บาท 
ลงช่ือ…………………………………….เจ้าหน้าที่สินเช่ือ 
ลงช่ือ……………………………………ผู้จัดการ 
      (…………………………..…………………) 
 

คณะกรรมการเงนิกู้ 
อนุมติั…………………………………………………บาท 
ลงช่ือ………………………..……….ประธาน / กรรมการ 

เอกสารส าหรับการย่ืนกู้ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับ 1 ชุด 

1. ผู้กู้ - ส าเนาบตัรประจ าตวัผูกู้แ้ละคู่สมรส 
          - ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่, 
            ส าเนาใบมรณะบตัร 
          - ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้
          - สมุดคู่ฝากสหกรณ์ ( ของผูกู้ ้) 
          - ใบแจง้ยอดเงินเดือน เดือนล่าสุด 
2. ผู้ค า้ประกนั - ส าเนาบตัรประจ าตวัผูค้  ้าและคู่สมรส 
          - ส าเนาทะเบียนสมรส,  ส าเนาใบหยา่ 
          - ส าเนาใบมรณะบตัร 

          - ส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้า 
 

ความเห็นผู้บังคบับญัชา 
ขา้พเจา้ขอรับรองว่าผูกู้มี้ความเหมาะสมในการขอกู ้
และในขณะน้ียงัรับราชการหรือท างานประจ าอยู ่

ลงช่ือ……………………………………………………… 
(………………………………………………………..…) 
ต าแหน่ง…………………………………………………….
.หมายเหตุ ผูบ้งัคบับญัชา  ไดแ้ก่  หวัหนา้งาน,  
                 หวัหนา้ฝ่าย  และ/หรือ ผูท่ี้มีต  าแหน่งท่ีสูงกวา่ 
 

ขา้พเจา้...................................................................................... 
ไดรั้บเงินกูจ้  านวน..............................................................บาท 
(...............................................................................................) 
ตามหนงัสือสญัญากูเ้งินสามญัฉบบัน้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ 
ณ  วนัท่ี..............เดือน......................................พ.ศ.................. 
โดย         โอนเขา้บญัชีเงินฝากของขา้พเจา้ท่ีสหกรณ์ 
                       ออมทรัพย ์  เลขท่ี............................................. 
                       ออมทรัพยพ์ิเศษ  เลขท่ี..................................... 
โดย         เช็ค 
ลงช่ือ..................................................................................................ผูกู้แ้ละรับเงิน 
        (.................................................................................................) 
ลงช่ือ.................................................................................................เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
        (................................................................................................) 
ลงช่ือ............................................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจหนงัสือสญัญากูเ้งิน 
        (...............................................................................................) 

ค ายนิยอมของคู่สมรสผู้กู้(ถ้ามี) 

ขา้พเจา้ยนิยอมให้คู่สมรสกูเ้งินจากสหกรณ์ 

และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

ลงช่ือ....................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายินยอม         

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

ลงช่ือ.............................พยานสมาชิกเลขท่ี.............   

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

ลงช่ือ.........................................................ผูกู้ ้

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

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

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

สมาชิกเลขท่ี................................................. 

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

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

สมาชิกเลขท่ี................................................. 

 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรัษฎากร 
 



 

 

หนังสือค ำ้ประกนัเงนิกู้สำมญั 
เล่มที่...................../..................... 

เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค์อุบลรำชธำนี จ ำกดั 

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

 ขา้พเจา้..................................................................................................................... .....................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี............................................อาย.ุ....................ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน                                                                        เป็น         ขา้ราชการ         ลูกจา้งประจ า         พนกังานราชการ         สมทบ         อ่ืน ๆ..............................  

ต าแหน่ง.............................สถานท่ีปฏิบติังาน.................................................สงักดั.........................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง  เดือนละ...............................................บาท 

ท่ีอยู(่ ตามทะเบียนบา้น ) เลขท่ี.........................หมู่ท่ี........................ถนน........................................................ต  าบล/แขวง...................................................................................... 
อ าเภอ/เขต..............................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย.์.....................โทรศพัทห์น่วยงาน.............................เบอร์โทรมือถือหรือเบอร์บา้น............................. 

ไดท้  าหนงัสือค ้าประกนัให้ไวต่้อสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ  ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือค ้าประกนัน้ี 

จะใชค้  าวา่  “สหกรณ์”  เพื่อเป็นหลกัฐาน 

 
 ขอ้  1.  ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห.้................................................................................................. .................................กูเ้งิน  จ  านวนเงินกู.้............................................บาท 

(....................................................................................................... ..............................................)  ตามหนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญัท่ี................................../................................... 

ลงวนัท่ี...............................................และผูกู้ไ้ดรั้บเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้  ขา้พเจา้ยนิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวเป็นจ านวนเงินตน้...........................................บาท 

(.......................................................................................................)  พร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 

 ขอ้  2.  ขา้พเจา้ไดย้นิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม  ขอ้  1.  และทราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี  อตัราดอกเบ้ียและการเรียกคืนเงินกู ้
ก่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้  ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผกูพนันั้น ๆ  ทกุประการ  จนกวา่หน้ี  ดอกเบ้ีย  และ 

ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

 ขอ้  3.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่  การออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุผลใด ๆ  ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี 

จนกวา่ผูท่ี้ขา้พเจา้ค  ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืน  ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้  4.  ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีให้แก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าว ให้แก่ขา้พเจา้แลว้ภายในหกสิบวนันบัตั้งแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั 

ขา้พเจา้ยนิยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงิน  ณ  ท่ีจ่าย  ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระ 

ให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย  โดยขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยนิยอมให้หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวแ้ก่สหกรณ์ 

และความยนิยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป  ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญัท่ีขา้พเจา้ไดค้  ้าประกนันั้น  จนส้ินเชิงแลว้ 

 ขอ้  5.  ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยนิยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้  มอบไวใ้ห้สหกรณ์เพ่ือแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั 
ของขา้พเจา้ให้หกัเงิน  ณ  ท่ีจ่ายให้สหกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 

 ขอ้  6.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  ถา้ขา้พเจา้มิไดแ้จง้ให้สหกรณ์ทราบ 

และหากมีการด าเนินคดีเก่ียวกบัหน้ีตามสญัญาน้ี  ให้ถือวา่ขา้พเจา้ยงัคงมีภูมิล าเนาอยูต่ามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสญัญาน้ีทุกประการ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
 

ลงช่ือ................................................................................ผูค้  ้าประกนั 

       (................................................................................)สมาชิกเลขท่ี............................... . 

 

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

หมายเหตุ : ผูค้  ้าประกนัตอ้งมีหลกัฐานเซ็นรังรองส าเนาถูกตอ้งทุกฉบบั  1  ชุด 
 -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้  ้าประกนั -  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนคู่สมรส  และส าเนาทะเบียนสมรส 

 -  ส าเนาใบหยา่      -  ส าเนาใบมรณะบตัร 

หนงัสือสญัญาเงินกูส้ามญัท่ี............................................. 

ช่ือผูกู้.้............................................................................... 

ลงวนัท่ี............................................................................. 

ทะเบียนผู้ค ำ้ประกนั 

เล่ม.................................หน้ำ....................................... 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรัษฎากร 

ค ำยนิยอมของคู่สมรสผู้ค ำ้ประกนั ( ถ้ำม ี) 
เขียนท่ี...........................................................................................  

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

      ขา้พเจา้  นาย/นาง.........................................................................................เป็นคู่สมรสของ  นาย/นาง.................................................................................................... 
ยนิยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้เป็นผูค้  ้าประกนัเงินกูส้ามญัของ  นาย/นาง/นางสาว.............................................................................................ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกู ้

ขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

....................................................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 

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

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

(....................................................................................)สมาชิกเลขท่ี........................... ......... 
 



(เอกสารแนบค าขอกูสิ้นเช่ือกบัสหกรณ์ออมทรัพยฯ์) 

 

หนังสือยนิยอมเปิดเผยข้อมูลและตรวจสอบภาระหนีก้บัธนาคาร ทีส่หกรณ์ได้ MOU ไว้ 
 

 

ท าท่ี........................................................................ 

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

 

วนัท่ี................................................................................. 

 

เรียน  ประธานกรรมการ / กรรมการ / ผูจ้ดัการ  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอ์ุบลราชธานี  จ ากดั 

 

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

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...........................ปฏิบติัราชการท่ีแผนก / ฝ่าย / กลุ่มงาน................................................................. 

สงักดัหน่วย.....................................................................อ  าเภอ......................................................................................... 

จงัหวดั...........................................................................โทรศพัท ์/ มือถือ......................................................................... 

มีความประสงคข์อกูสิ้นเช่ือสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี  จ ากดั    ในการน้ีขา้พเจา้ 

ยินยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยฯ์  ตรวจสอบและ หรือเปิดเผยขอ้มูลของขา้พเจา้  ทั้งท่ีเป็นขอ้มูลส่วนตวัและ/หรือขอ้มูล 

เก่ียวกบัสินเช่ือท่ีขา้พเจา้มีอยู่กบัธนาคารท่ีสหกรณ์ได ้ MOU  ไว ้     ซ่ึงการตรวจสอบและ/หรือเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าว 

จะตอ้งเป็นไปเพ่ือการใหสิ้นเช่ือเท่านั้น  โดยขา้พเจา้จะไม่เพิกถอนความยินยอมใหไ้วแ้ต่อยา่งได 

 

 

 

 

ลงช่ือ................................................................สมาชิกผูกู้(้ใหค้วามยินยอม) 

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

 

 

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

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

 



 

 

 

 

 

บันทกึขอกู้เงินสามญั ส่งช าระเกนิ 180 งวด 
 

         ท ำท่ี สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสรรพสิทธิประสงค ์

         อุบลรำชธำนี จ ำกดั 
 

วนัท่ี.............................................................................................. 

เร่ือง  ขอส่งช าระเงนิกู้สามญั 180 งวด 

เรียน  ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ผูจ้ดักำร  สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลรำชธำนี จ ำกดั 
 

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

สมำชิกเลขทะเบียนท่ี...........................ปฏิบติัรำชกำรท่ีแผนก / ฝ่ำย / กลุ่มงำน................................................................. 

สงักดัหน่วย.....................................................................อ  ำเภอ........................................................................................ 

จงัหวดั...........................................................................โทรศพัท ์/ มือถือ........................................................................ 

มีควำมประสงค ์ ขอกู้เงนิสามัญ ช าระเกนิ 180 งวด เน่ืองจากมคีวามจ าเป็น ต้องการให้เงนิเดือนคงเหลือไว้ใช้ 

เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน , ………………………………..………………………………………………………..… 

…………………………………………………………………..……………………………………………………… 

……………………………………………………………………..…………………………………………………… 

โดยส่งช ำระหน้ีสำมญัไม่เกิน 360 งวด 

  ทั้งน้ีเพ่ือ  เป็นไปตำมระเบียบสหกรณ์ฯ 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ 
 

        ขอแสดงควำมนบัถือ 

ลงช่ือ...............................................................ผูย้ื่นค ำขอ 

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

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

 ความเห็น 

           อนุญำต 

           ไม่อนุญำต  เน่ืองจำก.......................................................................................................................... 

   ลงช่ือ...............................................................ประธำนกรรมกำร / กรรมกำร / ผูจ้ดักำร 

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

          วนัท่ี........................................................... 

 

ปรับปรุงวนัท่ี  24 ธนัวำคม 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารต่อท้ายสัญญากู้ 
 

หนังสือยนิยอมให้หักเงนิช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

 

เขียนท่ี..................................................................................... 

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

  ขา้พเจา้................................................................................................อาย.ุ................ปี ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี…….………. 

หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ.................................. 

จงัหวดั........................................................รับราชการสงักดั............................................................ต  าแหน่ง..................................................... 

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั เลขทะเบียนสมาชิก..................................มีความประสงค ์

ใหส้หกรณ์ออมทรัพยฯ์ ด าเนินการต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. เม่ือขา้พเจา้เสียชีวติ ขา้พเจา้ขอมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ต่างๆ เพ่ือช าระหน้ีท่ีคงคา้งอยูก่บัสหกรณ์ฯ เป็นอนัดบัแรกดงัน้ี 

      เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (สสธท.)                          จ านวน  1,000,000  บาท 

      เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จ านวน  600,000  บาท 

      เงินสงเคราะห์สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ส.ส.ป.ท.)               จ านวน  300,000  บาท 

      กองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย (กสธท.)         จ านวน  1,000,000  บาท 

      กองทุนสวสัดิการสหกรณ์ออมทรัพยใ์นสงักดักระทรวงสาธารณสุขภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (กสสน.)             จ านวน  1,000,000  บาท 

      อ่ืน ๆ                            จ านวน...................บาท 

 ส่วนเงินท่ีเหลือ (ถา้มี) มอบใหผู้รั้บผลประโยชน์ท่ีระบุไวใ้นใบสมคัร 

 ขอ้ 2. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินตามขอ้ 1. น้ี ใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สญัญาวา่จะไม่ถอนการใหค้  ายนิยอมน้ีไม่วา่

ทั้งหมดหรือบางส่วน จนกวา่ขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ หรือพน้ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ 

เวน้แต่จะไดรั้บค ายนิยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั 

 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึน โดยการสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ ตรงตาม 

เจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

 หนงัสือน้ีท าข้ึน 2 ฉบบั มีขอ้ความตรงกนั ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สงักดัอยูแ่ละฉบบัท่ีสองเก็บไวท่ี้

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลราชธานี จ ากดั 

 

 

ลงช่ือ......................................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม(ผูกู้)้ 

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

 

 

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

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

 



 

 

 

หนังสือยนิยอมให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ น ำเงินปันผลหรือเงินเฉลีย่คืน 

เข้ำบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์พิเศษ/ออมทรัพย์ เพ่ือช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหน้ำและเงินบ ำรุงรำยปี(คงสภำพสมำชิก) 
 

              ท ำท่ีสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลรำชธำนี จ ำกดั 

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

ขำ้พเจำ้................................................................................................อำย.ุ................ปี ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี…….…….. 

หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย...............................ถนน...................................ต ำบล/แขวง...........................................อ ำเภอ.............................. 

จงัหวดั........................................................รับรำชกำรสงักดั............................................................ต  ำแหน่ง................................................. 

เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลรำชธำนี จ ำกดั เลขทะเบียนสมำชิก..............................มีควำมประสงค ์

ใหส้หกรณ์ออมทรัพยฯ์ ด ำเนินกำรต่อไปน้ี 

 1. ยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยฯ์ น ำเงินปันผล / เงินเฉล่ียคืนตำมจ ำนวนท่ีตอ้งช ำระค่ำสงเครำะห์ล่วงหนำ้และเงินบ ำรุงรำยปี 

(คงสภำพสมำชิก) เขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ / ออมทรัพย ์ของขำ้พเจำ้แทนขำ้พเจำ้ทุกปี 

     ขำ้พเจำ้ขอเปิดบญัชีเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ ช่ือบญัชี................................................................................................................. 

หมำยเลขบญัชี...........................................................................เพ่ือช ำระเงินสงเครำะห์ล่วงหนำ้และเงินบ ำรุงรำยปี(คงสภำพสมำชิก) 

 สสธท.  4,000  บำท/คน                 ขำ้พเจำ้                 คู่สมรส                 บุตร..........คน                 บิดำ                 มำรดำ 

สส.ชสอ.  4,800  บำท/คน                 ขำ้พเจำ้                 คู่สมรส                 บุตร..........คน                 บิดำ                 มำรดำ 

ส.ส.ป.ท.  3,500  บำท/คน                 ขำ้พเจำ้                 คู่สมรส                 บุตร..........คน                 บิดำ                 มำรดำ 

กสธท.  4,000  บำท/คน                 ขำ้พเจำ้                 คู่สมรส                 บุตร..........คน                 บิดำ                 มำรดำ 

กสสน.  2,900  บำท/คน                 ขำ้พเจำ้                 คู่สมรส                 บุตร..........คน                 บิดำ                 มำรดำ 

 2. กำรหกัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนเขำ้บญัชีเงินฝำกออมทรัพยพ์ิเศษ / ออมทรัพย ์ ของขำ้พเจำ้แลว้  ขำ้พเจำ้ยนิยอมให ้

สหกรณ์ฯ ถอนเงินฝำกจำกบญัชีเงินฝำกดงักล่ำวของขำ้พเจำ้ ส่งใหก้บัสมำคมท่ีขำ้พเจำ้ไดแ้จง้ไว ้เพ่ือช ำระค่ำเงินสงเครำะห์ล่วงหนำ้ 

และเงินบ ำรุงรำยปี(คงสภำพสมำชิก)  ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์ท่ีขำ้พเจำ้ / คู่สมสร / บุตร............คน / บิดำ / มำรดำ เป็นสมำชิก 

 3. หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินดงักล่ำวขำ้งตน้ ใหมี้ผลตั้งแตบ่ดัน้ีเป็นตน้ไป  และขำ้พเจำ้สญัญำวำ่จะไม่ถอนกำรใหค้  ำยนิยอม 

น้ีไม่วำ่ทั้งหมดหรือบำงส่วนจนกวำ่ขำ้พเจำ้จะไดพ้น้จำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ หรือพน้ภำระหน้ีสินท่ีขำ้พเจำ้ 

มีต่อสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ เวน้แตจ่ะไดรั้บค ำยนิยอมเป็นหนงัสือจำกสหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยำบำลสรรพสิทธิประสงคอุ์บลรำชธำนี จ ำกดั 

 4. ขำ้พเจำ้จะถอนเงินในบญัชีน้ีไดเ้ฉพำะส่วนท่ีเกินจำกจ ำนวนท่ีตอ้งช ำระสมำคม และส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนเท่ำนั้น 

  หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำข้ึน  โดยกำรสมคัรใจของขำ้พเจำ้เอง  และขำ้พเจำ้ไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำ 

ในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

 

ลงช่ือ......................................................................ผูใ้หค้  ำยนิยอม 

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

ลงช่ือ......................................................................พยำน  สมำชิกเลขท่ี..................... 

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

ลงช่ือ......................................................................พยำน  สมำชิกเลขท่ี..................... 

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