
  (ต่อ) 

 

 

 

 

  

 

หนังสือกู้เงินกู้สามัญ 
*ที.่......................./....................... 

                                                                                  *วันที่........................................................................... 

 ข้าพเจ้า.................................................................. ....................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด 
เลขทะเบียนที.่...........................รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................................... 
สังกัด…………………………………………………………………………หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................................................................................................................................ ............................. 
โทรศัพท.์.........................................................ขอท าหนังสือกู้เงินกู้สามัญให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด 
เพ่ือเป็นหลักฐานดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กู้เงินกู้สามัญจากสหกรณ์ เป็นจ านวน......................................................................................บาท
(.......................................................................................................................................................................... .....................) 
และข้าพเจ้าได้รับเงินดังกล่าวนั้น ในวันที่ท าหนังสือกู้นี้โดยถูกต้องแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่งคืน เงินต้นเป็นงวดรายเดือน งวดละ.....................................................................บาท 
พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ.......................ต่อปี รวม.....................งวด เว้นแต่งวดสุดท้ายขอส่ง...................................บาท 
ทั้งนี้ตั้งแต่งวดประจ าเดือน................................................................................ เป็นต้นไป 
 ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าเงินงวดช าระหนี้ (รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย) แต่ละงวด ถึงก าหนดภายในสิ้นเดือนที่ระบุไว้
ส าหรับงวดนั้น ๆ 
 ในกรณีที่สหกรณ์ประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย ข้าพเจ้ายินยอมเสียดอกเบี้ยเงินกู้ตามที่สหกรณ์เรียกเก็บ
เพ่ิมขึ้น เมื่อสหกรณ์ได้แจ้งเป็นหนังสือให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือแจ้งทางจดหมายให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 7 วัน 
 ในกรณีที่แจ้งให้ทราบทางจดหมายนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าการแจ้งโดยพิมพ์ข้อความเรียกเก็บดอกเบี้ยเงินกู้
เพ่ิมข้ึนไว้ในใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารอื่นใดท่ีสหกรณ์จะต้องส่งให้แก่ผู้กู้เป็นประจ าเป็นการแจ้งให้ทราบทางจดหมายแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะน าเงินกู้ไปใช้เฉพาะ เพ่ือการดังต่อไปนี้คือ................................................................ 
 ข้อ 4. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผู้บังคับบัญชา    หรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าหักเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้าส่งคืนเงินกู้ตามข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของสหกรณ์ทุกประการเพ่ือส่งต่อสหกรณ์ เมื่อได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ให้หักจ านวนเงินงวดช าระหนี้ซึ่งข้าพเจ้าต้องส่งต่อสหกรณ์ 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่า ในกรณีใด ๆ ดังกล่าวในข้อบังคับและระเบียบ ฯ ของสหกรณ์ท่ีก าหนดไว้ หรือในกรณี
ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติผิดข้อสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เงินกู้นี้เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที  โดยมิพัก
ค านึงถึงก าหนดเวลาที่ให้ไว้ 

ผู้ค้ าประกันที.่...............ชื่อผู้ค้ าประกัน......................................................................... 
ผู้ค้ าประกันที.่...............ชื่อผู้ค้ าประกัน......................................................................... 
ผู้ค้ าประกันที.่...............ชื่อผู้ค้ าประกัน......................................................................... 
ผู้ค้ าประกันที.่...............ชื่อผู้ค้ าประกัน......................................................................... 
ผู้ค้ าประกันที.่...............ชื่อผู้ค้ าประกัน......................................................................... 
ผู้ค้ าประกันที.่...............ชื่อผู้ค้ าประกัน......................................................................... 
 

 

บัญชีเงินกู้ท่ี....................... 



 

 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 16 ว่า ถ้าข้าพเจ้าประสงค์จะขอลาออก หรือย้ายจาก
ราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อที่ 32 (3) ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ช าระหนี้สิน ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้สินให้เสร็จสิ้นตามที่ได้กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน
บ าเหน็จ บ านาญ เงิน กบข. เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการจะพึงจ่ายให้แก่ข้าพเจ้าหักเงินดังกล่าว
เพ่ือช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 

 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที ถ้า
ข้าพเจ้ามิแจ้งให้สหกรณ์ทราบ และหากมีการด าเนินคดีเกี่ยวกับหนี้สิน ตามสัญญานี้ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังคงมีภูมิล าเนาอยู่
ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือทุกประการ 

 ข้อ 8. ข้าพเจ้าได้รับส าเนาคู่ฉบับหนังสือกู้นี้ไว้แล้วตั้งแต่วันที่ลงนามในหนังสือกู้นี้ 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสือกู้นี้โดยตลอด เห็นว่าถูกต้อง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

                                                                     ...........................................................................................ผู้กู ้
                                                                     (..........................................................................................)     
                                                                     ......................................................................................พยาน 
                                                                     (.........................................................................................)   
                                                                     ......................................................................................พยาน 
                                                                     (........................................................................................)     

 
ค ายินยอมของคู่สมรส 

   (ใช้เฉพาะกรณีผู้กู้มีคู่สมรสแล้ว)  
                                                                                 เขียนที.่......................................................................... 
                                                                                 วันที่.............................................................................. 
 ข้าพเจ้านาย/นาง........................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง......................................................... 
ได้ยินยอมให้นาย/นาง..........................................................................กู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด 
ตามหนังสือเงินกู้ข้างต้น 
                                                        ...................................................................................................สามี/ภรรยา 
                                                       (...................................................................................................)     
                                                        ...................................................................................................พยาน 
                                                       (...................................................................................................)   
                                                       ....................................................................................................พยาน 
                                                       (...................................................................................................)     
 
 
 
 

ค ำเตือน  ผู้กู้ต้องกรอกข้อควำมตำมรำยกำรที่ก ำหนด
ไว้ในแบบค ำขอกู้และหนังสือกู้นี้ ด้วยลำยมือของ
ตนเอง หรือในกรณีที่ใช้วิธีพิมพ์ผู้กู้ต้องลงลำยมือชื่อ
ก ำกับไว้ทุกหนำ้ โดยถูกต้องและครบถ้วนมิฉะนั้น
สหกรณ์ไม่รับพิจำรณำ 



 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด 
หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด 

 
                                                                         เขียนที.่.................................................................. 

      วันที่................................................................................  
 ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................อายุ.................ปี  
เลขหมายบัตรประจ าตัวประชาชน...............................................................ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน............................. 
............................................................................................................... ................................................................................ .
รับราชการหรือท างานสังกัด............................................................................................... และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขพัทลุง  จ ากัด  เลขทะเบียนสมาชิก.................................มีความประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิก จึงมีหนังสือให้ความยินยอมไว้กับ(1)............................................................................... 
ดังนี้ 
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ เงินบ าเหน็จ กบข. เงินบ าเหน็จด ารงชีพและเงิน
อ่ืนที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด แจ้งในแต่ละเดือนให้หักส่ง
ช าระหนี้ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับเงินบ านาญหรือบ าเหน็จ กบข.  
เงินบ าเหน็จด ารงชีพและเงินอ่ืนที่ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินหักเงิน ตามจ านวน
ทีส่หกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนั้นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด แทน
ข้าพเจ้า 
 ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง บ านาญ เงินบ าเหน็จ กบข. เงินบ าเหน็จด ารงชีพและเงินอ่ืนที่ข้าพเจ้าพึงได้รับไม่ว่า
กรณีใดเมื่อได้หักช าระหนี้ แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง  
จ ากัด ก่อนเป็นอันดับแรก 
 ข้อ 4. หนังสือยินยอมฉบับนี้ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนให้ค ายินยอมทั้งหมดหรือ
บางส่วน เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด 
 หนังสือยินยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ทั้งหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 หนังสือนี้ท าขึ้น 2 ฉบับ มีข้อความตรงกับฉบับที่หนึ่งเก็บไว้ที่(1)............................................................................... 
ฉบับที่สองเก็บไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ ากัด และข้าพเจ้าได้ส าเนาเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วยแล้ว 
 
                                         (ลงชื่อ)................................................................ ......ผู้ให้ค ายินยอม 
                                                 (......................................................................) 
                                         (ลงชื่อ)........................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน 
                                                 (.................................................................. .....) 
                                         (ลงชื่อ).......................................................................หวัหน้าส่วนราชการ 
                                                 (............................................................. .........) 
                                         ต าแหน่ง.................................................................... 
 

                              
หมายเหตุ (1) หมายถึง หน่วยงานต้นสังกัด ตาม จ.18/หน่วยงานเบิกจ่ายเงินเดือน/ค่าจ้าง มีผลตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2560 



 

การรับเงินกู ้
 

        กรณีผู้กู้รับเงินกู้ด้วยตนเอง 
               ข้าพเจ้า......................................................................... ได้รับเงินกู้ จ านวนเงิน......................................................บาท 

(...............................................................................)ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว เมื่อ วันที่.......................................... 
                                                                               (ลงชื่อ)..........................................................ผู้กู/้ผู้รับเงิน 

  หมายเหตุ  ต้องลงลายมือชื่อการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)           (...........................................................)                                                       
 

       กรณีผู้กู้ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์ เลขที่          -                     -    ชื่อบัญชี.................................................   
         กรณีผู้กู้ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่              -                        -     ชื่อบัญชี...................................... 

................................................ สาขา................................ประเภท.................... โดยถือเอาวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็นวันที่
ข้าพเจ้าได้รับเงิน โดยผู้กู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่างๆ เองทั้งหมด 

                                                                                         (ลงชื่อ)..........................................................ผู้กู ้
                                                                                                     (........................................................) 
            กรณีผู้กู้มอบอ านาจให้ผู้อ่ืนรับเงินกู้แทน 
         ข้าพเจ้าผู้กู้ไม่สามารถรับเงินกู้ด้วยตนเองได้ จึงขอมอบอ านาจให้ (นาย/นาง/นางสาว).................................................... 
ต าแหน่ง........................................................สังกัด.......................................................เป็นผู้รับเงินกู้ตามหนังสือกู้นี้จากสหกรณ์
แทนข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็นลูกหนี้ต่อสหกรณ์ตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินกู้ให้แก่ผู้รับมอบอ านาจเป็นต้นไป 

ค าเตือน ................................................................ ผู้มอบอ านาจ 
กรณีมอบอ านาจ ขอให้ส่งส าเนาบัตร ................................................................ ผู้รับมอบอ านาจ 
ข้าราชการ/บัตรประชาชน พร้อมรับรองส าเนาของผู้มอบ 
และ 

................................................................ พยาน 
ผู้รับมอบอ านาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (..............................................................)  
 ................................................................ พยาน 
 (..............................................................)  

            ข้าพเจ้า.....................................................................................................ได้รับเงินกู้ จ านวนเงิน...............................บาท 
(...........................................................................) ตามหนังสือกู้นี้ไปเป็นการถูกต้องแล้ว เมื่อวันที่...................................... 
                                                                                   (ลงชื่อ)..........................................................ผู้รับเงิน 
                                                                                            (........................................................) 
                                                                         (ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)                                                         
 
                                                                                                  
                                                                                            (ลงชื่อ)..........................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน                                                                                                                                           
                                                                               (........................................................) 
                                                                                  …………./…………..…../…………… 
 

 

         

           

 


