
 

 

หนังสือค ำ้ประกนัเงินกู้สำมัญ 
โครงกำรสวสัดิกำรเพ่ือกำรศึกษำ/ฝึกอบรมส ำหรับสมำชิก 

 
เลขท่ี........................./....................... 

วนัท่ี...................เดือน..................................พ.ศ............... 
 ขา้พเจา้นาย/นาง/นางสาว.........................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี....................อาย.ุ..........ปี 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                        เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจ า 
  ขา้ราชการบ านาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ....................................................... 
ต าแหน่ง..................................................... สังกดั.......................................................... ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง.......................บาท 
สถานภาพ  โสด  สมรส  หมา้ย  หยา่ร้าง   ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี................ถนน........................ 
ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต.......................จงัหวดั.......................รหสัไปรษณีย.์..................โทรศพัท.์............................. 
ได้ท าหนังสือค ้ าประกันให้ไวต้่อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากัด ซ่ึงต่อไปน้ีในหนังสือค ้าประกันน้ีจะใช้ค  าว่า 
“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห.้....................................................................................................................กูเ้งิน จ านวนเงินกู ้
....................................(.........................................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญัท่ี............................/................... 
ลงวนัท่ี.................................และผูกู้ ้ได้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยินยอม ค ้าประกันหน้ีดังกล่าวพร้อม
ดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ไดย้นิยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม  ขอ้ 1. เป็นจ านวนเงิน.................................................................บาท
(........................................... .............................) และทราบขอ้ผูกพนัของผูกู้ ้ในเร่ืองการส่งเงินงวดช าระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย            
และการเรียกคืนเงินกูก่้อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญั โครงการสวสัดิการเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรม
ส าหรับสมาชิก นั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติัตามขอ้ผูกพนันั้น ๆ ทุกประการ จนกว่าหน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน 
ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัว่า การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้
หลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี จนกว่าผูท่ี้ขา้พเจา้ค ้าประกนัไวน้ี้จะไดใ้ห้สมาชิกอ่ืน ซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ 
เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้
ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั ขา้พเจา้ยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและ
เงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หักจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งช าระให้สหกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของ
ขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้หักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความ
ยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้ งน้ีจนกว่าจะได้ช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้สามัญท่ีข้าพเจ้าได้ ค  ้ าประกันนั้ น               
โดยส้ินเชิงแลว้ 
  

หนงัสือเงินกูท่ี้..................../................. 
ช่ือผูกู้.้................................................... 

ทะเบียนผูค้  ้าประกนั 
เล่ม...........................หนา้..................... 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร 



 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ไดท้ าหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้หกัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บช าระหน้ีจนส้ินเชิง 
 ขอ้ 6. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ สหกรณ์ควรจดัให้มีส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาทะเบียนบา้นของผูค้  ้าประกนัไวป้ระกอบ
เป็นหลกัฐานดว้ย 
 
 
 
 
 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูกู้มี้คู่สมรส) 

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

 ขา้พเจา้ นาย/นาง..............................................................เป็นคู่สมรสของนาย/นาง.......................................................... 
ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผูค้  ้ าประกันเงินกู้สามัญ โครงการสวสัดิการเพื่อการศึกษา/ฝึกอบรมส าหรับสมาชิก           
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั ตามหนงัสือค ้าประกนัเงินกูส้ามญัขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็น
ส าคญัต่อหนา้คู่สมรส 

        ......................................................คู่สมรสผูใ้หค้  ายนิยอม 
        (.....................................................) 
        ......................................................ผูค้  ้าประกนั 
        (.....................................................) 
 



 

เอกสำรประกอบกำรกู้เงินสำมัญ โครงกำรสวสัดิกำรเพ่ือกำรศึกษำ/ฝึกอบรมส ำหรับสมำชิก 

ส ำหรับผู้กู้ 

1.  เอกสารแนบเหตุผลในการกู ้
2.  สลิปเงินเดือน เดือนปัจจุบนัผูกู้ ้
3.  ส าเนาหนา้บญัชีกรุงไทย ของผูกู้ ้
4.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูกู้ ้/ คู่สมรสผูกู้ ้(ถา้มี) 
5.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูกู้ ้/ คู่สมรสผูกู้ ้(ถา้มี) 
6.  ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
7.   ส าเนาใบหยา่ (ถา้มี) 
8.   เอกสารเปล่ียนช่ือ – สกุลผูกู้ ้/ คู่สมรสผูกู้ ้(ถา้มี) 
9.   หากผูกู้ไ้ม่มีคู่สมรส ใหร้ะบุขอ้ความวา่ “ไม่มีคูส่มรส” พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากบั ในเอกสาร
หนงัสือกูเ้งินดา้นหลงัท่ีมีขอ้ความ “ค ายนิยอมของคู่สมรส” 

ส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 

1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนผูค้  ้าประกนั / คู่สมรสผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
2.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้าประกนั / คู่สมรสผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
3.  ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) 
4.  ส าเนาใบหยา่ (ถา้มี) 
5.  เอกสารเปล่ียนช่ือ – สกุลผูค้  ้าประกนั / คู่สมรสผูค้  ้าประกนั (ถา้มี) 
6.  หากผูค้  ้าประกนัไม่มีคูส่มรส ใหร้ะบุขอ้ความวา่ “ไม่มีคู่สมรส” พร้อมทั้งลงลายมือช่ือก ากบั  
ในเอกสารหนงัสือค ้าประกนัดา้นหลงัท่ีมีขอ้ความ “ค ายนิยอมของคู่สมรส” 

 

หมำยเหตุ 1. ส ำเนำเอกสำรท้ังหมด ต้องรับรองส ำเนำถูกต้องโดยตนเองเท่ำนั้น 
  2. ส ำเนำเอกสำรทุกฉบับ ห้ำมมิให้มีกำรเซ็นลำยเซ็นซ ้ำในกำรแนบประกอบ 
      กำรกู้เงินสำมัญ 

 


