
 

 

 

 

คาํขอเงินกู้สามัญ โครงการเงินกู้เพ่ือซ้ือยานพาหนะ 

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

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

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั  

 ขา้พเจา้…………………………………………………...….............สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................อายุ….............. ปี  

เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ เลขบตัรประจาํตวัประชาชน                                                                            

  ขา้ราชการบาํนาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ................................................ 

ตาํแหน่ง..................................................สังกดั...................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง..................................บาท 

ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี..........................หมู่ท่ี.........ถนน.........................ตาํบล/แขวง............................. อาํเภอ/เขต.................... 

จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์..................................... โดยขา้พเจา้ขอเสนอคาํขอเงินกู้

สามญั โครงการเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะ เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี        

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งิน จาํนวน.....................................................บาท (............................................................................)  

โดยจะนาํไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี (ช้ีแจงเหตุผลแห่งการกูโ้ดยชดัเจน)........................................................................................... 

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

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ขอเสนอผูค้ ํ้าประกนัดงัต่อไปน้ีคือ 

ลาํดบัท่ี ช่ือ สมาชิกเลข

ทะเบียนท่ี 

ทาํงานประจาํใน

ตาํแหน่งและสังกดั 

เงินเดือน/

ค่าจา้ง 
ลายมือช่ือผูค้ ํ้าประกนั 

1      

2      

3      

  

ขอ้ 3. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอชาํระคืนตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนแบบ 

            ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ.......................................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย จาํนวน.............................งวด 

            ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ........................................ บาท จาํนวน.............................งวด 

 ขอ้ 4. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 

 ขอ้ 5. ในการขอกูเ้งินคร้ังน้ี คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) ไดต้กลงท่ีจะทาํหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ี

สหกรณ์กาํหนด 

     ลงช่ือ...................................................ผูข้อกูเ้งิน 

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

 

 

รับท่ี……….……./………………  

วนัท่ี……../……………./………. 

เวลา.................................................น. 

หนงัสือกูท่ี้……………/…………...  

วนัท่ี……../………………/………...  

บญัชีเงินกูท่ี้………………………... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการต่อไปน้ี เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 

รายการเกีย่วกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน 

หมายเหตุ (1) เคยผิดนดัการส่งคืนเงินกู ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่    เคย  ไม่เคย 

  (2) ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... 

รายการเก่ียวกบัผูค้ ํ้าประกนั 

ลาํดบั

ท่ี 
ช่ือผูค้ ํ้าประกนั 

เงินไดร้าย

เดือน 

(บาท) 

การคํ้าประกนัเงินกูร้ายอ่ืน 

ช่ือผูกู้ ้ ช่ือผูกู้ ้

1     

2     

3     

4     

5     

หมายเหตุ (1) เคยผิดนดัการส่งคืนเงินกู ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่     เคย  ไม่เคย 

  (2) ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ...................................................................................................................................... 

 ........................................เจา้หนา้ท่ี 

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

 ............../.............../............. 

เงินไดร้าย

เดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุ้น 

(บาท) 

จาํกดั

วงเงินกู ้

(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ 
วงเงินกูค้งเหลือ (บาท) 

สามญั เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พิเศษ 
รวม(บาท) 

น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท) น/ส กูท่ี้ (บาท)  

           

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 

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

  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงัน้ี 

 (1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ่ึ้งช้ีแจงไวใ้นคาํขอกูเ้งินน้ี เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 

   จริง    ไม่จริง  ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................. 

 (2) ในปัจจุบนัน้ีผูข้อกูเ้งินอยู่ในระหวา่งการสอบสวนหรือตอ้งโทษทางวินยัหรือจะขอลาออกจากงานประจาํหรือไม่ ? 

   มี   ไม่มี  ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................. 

 (3) ผูข้อกูเ้งินมีรายไดพ้อท่ีจะชาํระหน้ีเงินกูต้ามท่ีขอกูห้รือไม่ ? 

   มี   ไม่มี  ไม่ทราบ/อ่ืน ๆ ระบุ.................................................. 

    ลายมือช่ือ.................................................ตาํแหน่ง............................. 

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



 

หนังสือเงินกู้สามัญ โครงการเงินกู้เพ่ือซ้ือยานพาหนะ 

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

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

 ขา้พเจา้................................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................อายุ....................ปี  

เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ  เลขบตัรประจาํตวัประชาชน                                                                            

  ขา้ราชการบาํนาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ................................................ 

ตาํแหน่ง...................................................สังกดั.....................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง................................บาท 

ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี....................ถนน......................................ตาํบล/แขวง................................................... 

อาํเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์........................................... 

ขอทาํหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใชค้าํวา่ “สหกรณ์”  

เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นเงินจาํนวน.............................บาท(......................................................................) 

และขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้าํนวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 

 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละ...........................................ต่อปี 

  ในกรณีท่ีมีเหตุจาํเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์เปล่ียนแปลง

อตัราดอกเบ้ียไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ขอชาํระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน ดงัน้ี 

             ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ......................................บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย จาํนวน.............................งวด 

            ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ........................................ บาท จาํนวน.............................งวด 

  ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจาํเดือน......................................................พ.ศ. ................... เป็นตน้ไป 

 ขา้พเจ้าขอยืนยนัว่าการส่งคืนเงินกู้ (รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงกาํหนดภายในวนัส้ินเดือนท่ีระบุไว้

สาํหรับงวดนั้น ๆ   

 ขอ้ 4. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 3.นั้น ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงิน

ไดร้ายเดือนและเงินไดอ่ื้นของขา้พเจา้ หักจาํนวนเงินงวดชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้นจากเงินไดร้ายเดือนและเงิน

ไดอ่ื้นของขา้พเจา้เพื่อส่งต่อสหกรณ์ดว้ย ความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไปโดยให้ถือว่าหนังสือฉบบัน้ีเป็นคาํยินยอมให้หักเงิน

ของขา้พเจา้ ทั้งน้ีจนกวา่จะไดช้าํระหน้ีตามหนงัสือเงินกูส้ามญั โครงการเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะน้ี โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยนิยอมถือว่า ในกรณีตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีวา่ดว้ยการควบคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกูใ้ห้ถือว่า

เงินกูท่ี้ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงกาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ี

ใหไ้ว ้

 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจาํ ขา้พเจา้

จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการชาํระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 

 ถา้ขา้พเจ้าไม่จดัการชําระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผูจ่้ายเงินสะสม

สําหรับขา้ราชการ บาํเหน็จ บาํนาญ เงินกองทุนบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ี

ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อชําระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน               

เสียก่อนได ้  

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 

ตามประมวลรัษฎากร ลงช่ือ......................................ผู้กู้ 

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

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

 



 ขอ้ 7. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมผกูพนัตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ 

 ขอ้ 8. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

 ขอ้ 9. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยู่กบัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์นาํเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน หรือเงิน

อ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปหกักลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยู่กบัสหกรณ์ เม่ือขา้พเจา้มีสิทธ์ิไดรั้บเงินดงักล่าวและให้ถือเอา

ขอ้สญัญาน้ีเป็นเจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้กักลบลบหน้ี โดยใหส้หกรณ์มีอาํนาจท่ีจะดาํเนินการหกักลบลบหน้ีได ้

 ขอ้ 10. ขา้พเจา้ได้ทาํหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืน จาํนวน 3 ฉบบั มอบไวใ้ห้

สหกรณ์ หน่วยงานตน้สังกดั และสาํหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนังสือเงินกูส้ามญั โครงการเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะน้ี โดยตลอดแลว้เห็นว่าถูกตอ้ง จึงได้

ลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน 

     ลงช่ือ.............................................................ผูกู้เ้งิน 

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

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

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

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

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

 

 ขา้พเจา้...................................................................................................ไดรั้บเงินกูจ้าํนวน....................................... บาท 

(...........................................................................................) ตามหนงัสือเงินกูส้ามญั โครงการเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะน้ี ไป  

เป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี..............เดือน......................พ.ศ................โดย   รับเป็นเงินสด    เช็ค  โอน/นาํเงินเขา้ฝาก 

บญัชีของขา้พเจา้ ช่ือธนาคาร..............................................สาขา....................................บญัชีเลขท่ี................................................ 

      

     ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บเงิน 

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

     ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 

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

     ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจหนงัสือกูเ้งิน 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรส 

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

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

 1.ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)............................................................................................................อาย.ุ..................ปี 

เลขบตัรประจาํตวัประชาชน...........................................................................................ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง/นางสาว

........................................................................สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั เลขทะเบียนท่ี.........................

อยูบ่า้นเลขท่ี........................หมู่ท่ี...............ตรอก/ซอย........................ถนน..........................ตาํบล/แขวง......................................

อาํเภอ/เขต......................................จงัหวดั.............................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์....................................... 

 2.ยนิยอมให้ นาย / นาง / นางสาว................................................................สามี / ภรรยา ของขา้พเจา้ ทาํนิติกรรมใด ๆ 

อนัมี ผลผูกพนัสินสมรสของขา้พเจา้กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั ทั้งท่ีไดก้ระทาํไปแลว้และหรือท่ีจะกระทาํ

ขึ้นต่อไปในภายหนา้ตลอดไป  

 3.ในกรณี นาย / นาง / นางสาว..................................................................................สามี / ภรรยาของขา้พเจา้เสียชีวิต

และปรากฏว่า ยงัมีหน้ีสินคา้งชาํระอยู่กบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั ขา้พเจา้ยินยอมชดใชห้น้ีสินท่ีคา้งชาํระ

ทั้งส้ินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั โดยยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หน้าท่ี     

ผูจ่้ายเงินได้ของสามี/ภรรยาข้าพเจ้าในหน่วยงานนั้ นดาํเนินการหักเงินรายได้ เงินสะสม เงินบาํเหน็จเงินบําเหน็จตกทอด 

เงินกองทุน กบข. เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจา้งพึงจ่ายให้แก่สามี/ภรรยาของขา้พเจา้              

เพื่อส่งชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดัไดก่้อนจนครบถว้นโดยขา้พเจา้จะไม่คดัคา้นใด ๆ ทั้งส้ิน  

 เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งความยินยอม ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือน้ีโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้

เป็นสาํคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้ และเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั  

    ลงช่ือ ……………………………………………. สามี / ภรรยา ผูใ้หค้าํยนิยอม  

             (……………………………………………)  

    ลงช่ือ ……………………………………………. พยานและผูรั้บรอง  

            (……………………………………………)  

    ลงช่ือ ……………………………………………. พยานและผูรั้บรอง  

             (…………......………………….……………)  

หมายเหตุ 1) แนบสําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูใ้ห้ความยินยอมพร้อมลงช่ือรับรองสําเนาในหลกัฐานดังกล่าวด้วย

ตนเองดว้ยหน่ึงฉบบั 

 

 



 

 

 

หนังสือคํา้ประกนัเงินกู้สามัญ  

โครงการเงินกู้เพ่ือซ้ือยานพาหนะ 

 

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

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

 ขา้พเจา้........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...........................อายุ..................ปี  

เป็น   ขา้ราชการ   ลูกจา้งประจาํ  เลขบตัรประจาํตวัประชาชน                                                                            

  ขา้ราชการบาํนาญ   พนกังานราชการ   พนกังานกระทรวงสาธารณสุข   อ่ืนๆ................................................ 

ตาํแหน่ง...............................................สังกดั..............................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง เดือนละ............................บาท  

ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี............................หมู่ท่ี.....................ถนน..................................ตาํบล/แขวง..............................................  

อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั...............................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท.์.......................................... 

ไดท้าํหนงัสือคํ้าประกนัใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือคํ้าประกนัน้ีจะใชค้าํวา่ 

“สหกรณ์” เพื่อเป็นหลกัฐานโดยมีขอ้ตกลงดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ตามท่ี............................................................................................................................กู ้ไดเ้งินกบัสหกรณ์เป็นเงิน

จาํนวน....................................บาท (.................................................................................................................) ตามหนังสือเงินกู้

สามัญ โครงการเงินกู้เพื่อซ้ือยานพาหนะท่ี............../.............ลงวนัท่ี.............................................. และผูกู้ ้ได้รับเงินไปจาก

สหกรณ์โดยถูกตอ้งแลว้ ขา้พเจา้ยนิยอมคํ้าประกนัหน้ีดงักล่าวพร้อมดอกเบ้ียและค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนั

เป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีนั้นดว้ย  

 ขอ้ 2. ตามขอ้ท่ี 1 ขา้พเจา้ไดท้ราบขอ้ผกูพนัของผูกู้ใ้นเร่ืองการส่งเงินงวดชาํระหน้ี อตัราดอกเบ้ีย และการเรียกคืนเงินกู้

ก่อนถึงกาํหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนังสือเงินกูส้ามญั โครงการเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะนั้นโดยตลอดแลว้ ขา้พเจา้ยอมปฏิบติั

ตามขอ้ผกูพนันั้นๆ ทุกประการ จนกวา่หน้ีสิน และค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพนั จะไดช้าํระครบถว้นแลว้  

 ขอ้ 3. เม่ือปรากฏว่าผูกู้ผิ้ดนดัชาํระหน้ีหรือผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมชาํระหน้ีใหก้บัสหกรณ์แทนผูกู้ ้

เป็นเงินจาํนวน................................... บาท (..........................................................) พร้อมด้วยดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน 

ตลอดจนค่าภาระติดพนัต่าง ๆ  

 ขอ้ 4. ในกรณีท่ีขา้พเจา้ตอ้งชาํระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์แทนผูกู้ ้หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้

ภายในหกสิบวนันับแต่วนัท่ีผู ้กู ้ตกเป็นผู ้ผิดนัดชําระหน้ีหรือผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง ข้าพเจ้ายินยอมชําระหน้ีโดยให้

ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ หักจาํนวนเงิน ณ ท่ีจ่าย ชาํระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้ง

ชาํระใหส้หกรณ์จากเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้ส่งต่อสหกรณ์ดว้ย โดยขา้พเจา้ไดท้าํหนงัสือยนิยอมให้หกัเงินได้

รายเดือนและเงินอ่ืนใดมอบไวก้บัสหกรณ์ และความยินยอมน้ีให้มีอยู่ตลอดไป ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้าํระหน้ีตามหนังสือเงินกู้

สามญั โครงการเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะ ท่ีขา้พเจา้ไดค้ ํ้าประกนันั้น โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขอ้5. ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัวา่ การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่วา่เพราะเหตุใดๆไม่เป็นเหตุให้ขา้พเจา้หลุด

พน้จากการคํ้าประกันรายน้ีจนกว่าผูท่ี้ข้าพเจ้าคํ้ าประกันไวน้ี้จะได้ให้สมาชิกอ่ืนซ่ึงคณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ 

เห็นสมควรเขา้เป็นผูค้ ํ้าประกนัแทนขา้พเจา้ 

ทะเบียนผูค้า้ประกนั 

เล่ม.....................หนา้….................. 

หนงัสือเงินกูท่ี้ ............./...................  

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

สห กรณ์ได้รับยกเว้น 

ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์

ตามประมวลรัษฎากร  

 



 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ไดท้าํหนังสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหักเงินไดร้ายเดือนและเงินอ่ืนใดของขา้พเจา้มอบไวใ้ห้สหกรณ์

เพื่อแสดงต่อหน่วยงานตน้สังกดั ของขา้พเจา้ใหห้กัเงิน ณ ท่ีจ่ายใหส้หกรณ์จนกวา่สหกรณ์จะไดรั้บชาํระหน้ีจนส้ินเชิง 

 ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยู่จากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนังสือ ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัทีขา้พเจา้

ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือคํ้าประกนัน้ีโดยตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั  

      

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

           (…………..……………….……………….)  

     ลงช่ือ………..…………….……………………...พยาน  

           (…………………………………………….)  

     ลงช่ือ………………………...…………………...พยาน  

           (…………………………….……………….)  

 

คํายินยอมของคู่สมรส 

(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้ ํ้าประกนัมีคู่สมรส) 

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

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

 ข้าพ เจ้ า  น าย /น าง /น าง ส าว .........................................................................................................เป็ น คู่ ส ม ร ส ข อ ง                

นาย/นาง/นางสาว....................................................................................ยินยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าเป็นผูค้ ํ้ าประกันเงินกู้

สามญั โครงการเงินกูเ้พื่อซ้ือยานพาหนะ ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จาํกดั แห่งน้ี ตามหนังสือคํ้าประกนัเงินกู้

ขา้งตน้น้ีและขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั  

 

      …………………………………………คู่สมรสผูใ้หค้าํยนิยอม  

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

      .................................................................ผูค้ ํ้าประกนั  

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

 

 

 


