
 

 

 

ค ำขอกู้เงนิโครงกำรสวสัดกิำรเพ่ือกำรกู้เงนิปันผล  
และเงนิเฉลีย่คืนของตนเอง 

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

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั  

 ขา้พเจา้…………………………………………………...….............สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................อายุ….............. ปี  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                             เป็น           ขา้ราชการ         ลูกจา้งประจ า 
      ขา้ราชการบ านาญ       พนกังานราชการ      พนกังานกระทรวงสาธารณสุข ต าแหน่ง............................................................... 
สังกดั...................................................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง...................................................................บาท 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี.......................หมู่ท่ี.................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.................................................จงัหวดั......................................................รหสัไปรษณีย.์..............................................         
สถานภาพ       โสด       จดทะเบียนสมรสกบั นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................................                  
โทรศพัท.์.........................................................โดยขา้พเจา้ขอเสนอค าขอกูเ้งินตามโครงการเพื่อการกูเ้งินปันผล และเงินเฉล่ียคืน
ของตนเอง เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี        
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งิน จ านวน.....................................................บาท (............................................................................) 
โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี (ช้ีแจงเหตุผลแห่งการกูโ้ดยชดัเจน)........................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................... 
 ขอ้ 2. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอช าระตน้เงินกูพ้ร้อมดอกเบ้ียใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ  ากดั 
ภายในวนัท่ีสหกรณ์ไดมี้การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิก (โดยยนิยอมใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี 
จ  ากดั หกัช าระหน้ีจากเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน ในวนัท่ีมีการจ่ายเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนใหก้บัสมาชิก) 
 ขอ้ 3. ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
 ขอ้ 4. ในการขอกูเ้งินคร้ังน้ี คู่สมรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) ไดต้กลงท่ีจะท าหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานตามแบบท่ี
สหกรณ์ก าหนด 

  

     

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

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

 

 

 

รับท่ี……….……./………………  
วนัที่……../……………./………. 
เวลา.................................................น. 

หนงัสือกูท่ี้……………/…………...  
วนัท่ี……../………………/………...  
บญัชีเงินกูท่ี้………………………... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(รายการต่อไปน้ี เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 

รำยกำรเกีย่วกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงิน 

เงินไดร้าย
เดือน 
(บาท) 

เงินค่าหุน้ 
(บาท) 

จ ากดั
วงเงินกู ้
(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ 
วงเงินกูค้งเหลือ (บาท) 

สามญั เพื่อเหตุฉุกเฉิน พิเศษ 
รวม(บาท) 

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

หมำยเหตุ (1) เคยผดินดัการส่งคืนเงินกู ้หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่       เคย         ไม่เคย 

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

 

 ........................................เจา้หนา้ท่ี 
 (........................................) 
 ............../.............../............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนัทึกการพิจารณาใหค้วามเห็นของผูบ้งัคบับญัชา 
      วนัท่ี.......... เดือน..............................พ.ศ............ 
  ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาตามความรู้เห็น และตามท่ีไดส้อบถามแลว้ ขอใหค้วามเห็นดงัน้ี 
 (1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูซ่ึ้งช้ีแจงไวใ้นค าขอกูเ้งินน้ี เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง 
    จริง    ไม่จริง 
 (2) ในปัจจุบนัน้ีผูข้อกูเ้งินอยูใ่นระหวา่งการสอบสวนหรือตอ้งโทษทางวนิยัหรือจะขอลาออกจากงานประจ าหรือไม่ ? 
    มี    ไม่มี 
 (3) ผูข้อกูเ้งินมีรายไดพ้อท่ีจะช าระหน้ีเงินกูต้ามท่ีขอกูห้รือไม่ ? 
    มี    ไม่มี 
    ลายมือช่ือ.................................................ต  าแหน่ง............................. 
     (..................................................) 



 

หนังสือกู้เงินโครงกำรเพ่ือกำรกู้เงินปันผล และเงินเฉลีย่คืนของตนเอง 

เลขท่ี................../ .................. 
วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ........... 

 ขา้พเจา้……………………………………………………................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................อาย.ุ...................ปี  
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน                                                                             เป็น           ขา้ราชการ         ลูกจา้งประจ า 
      อ่ืน ๆ.............................................................................ต  าแหน่ง............................................................................................... 
สังกดั..........................................................................................ไดรั้บเงินเดือน/ค่าจา้ง............................................................บาท 
ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี....................หมู่ท่ี....................ถนน......................................ต าบล/แขวง................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................. จงัหวดั.................................รหสัไปรษณีย.์..........................โทรศพัท.์........................................... 
ขอท าหนงัสือกูเ้งินใหไ้วต่้อสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ  ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะใชค้  าวา่ “สหกรณ์”  
เพื่อเป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ เป็นเงินจ านวน.............................บาท(......................................................................) 
และขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวน้ีโดยถูกตอ้งครบถว้นแลว้ 
 ขอ้ 2. ขา้พเจา้ยอมเสียดอกเบ้ียเงินกูใ้หส้หกรณ์ในอตัราร้อยละ...........................................ต่อปี 
  ในกรณีท่ีมีเหตุจ าเป็นท่ีสหกรณ์จะตอ้งเปล่ียนแปลงอตัราเบ้ียเงินกู ้ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์เปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ียไดต้ามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ใหข้า้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 
 ขอ้ 3. ขา้พเจา้ตกลงวา่จะช าระตน้เงินพร้อมดว้ยดอกเบ้ียตามขอ้ 1 และขอ้ 2 คืนให้แก่สหกรณ์ให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ี
สหกรณ์ไดมี้การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกหรือคืนให้แก่ขา้พเจา้ (โดยให้ถือวา่หน้ีถึงก าหนดช าระคืนภายใน
วนัท่ีสหกรณ์ไดมี้การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่สมาชิกหรือคืนใหแ้ก่ขา้พเจา้) 
 ขอ้ 4. เม่ือถึงก าหนดวนัท่ีสหกรณ์ไดมี้การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมให้
สหกรณ์ด าเนินการหกัจากเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนท่ีขา้พเจา้พึงมีสิทธ์ิจะไดรั้บ เพื่อช าระหน้ีใหก้บัสหกรณ์ตามขอ้ 3 ก่อน
เป็นอนัดบัแรก 
 ในกรณีท่ีสหกรณ์ไดด้ าเนินการหกัเงินเพื่อช าระหน้ีตามวรรคหน่ึงแลว้ หากปรากฏวา่เงินจ านวนดงักล่าวไม่เพียงพอต่อ
การช าระหน้ี ข้าพเจา้จะด าเนินการช าระหน้ีในส่วนท่ีเหลือให้ครบถ้วนภายในก าหนด 7 วนั นับตั้งแต่วนัท่ีได้รับแจง้จาก
สหกรณ์ 
 ขอ้ 5. ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ออกหรือยา้ยจากราชการหรืองานประจ า ขา้พเจา้
จะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน 
 ถ้าขา้พเจ้าไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินสะสม
ส าหรับขา้ราชการ บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใดท่ี
ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หักเงินดังกล่าวเพื่อช าระหน้ีต่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ิน               
เสียก่อนได ้  
 ขอ้ 6. ขา้พเจา้ตกลงยนิยอมผกูพนัตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบของสหกรณ์ทุกประการ 
 ขอ้ 7. หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 

สหกรณ์ไดรั้บยกเวน้ 
ไม่ตอ้งติดอากรแสตมป์ 
ตามประมวลรัษฎากร ลงช่ือ......................................ผู้กู้ 

ลงช่ือ......................................พยำน 
ลงช่ือ......................................พยำน 
 



 ขอ้ 8. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์ ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน หรือเงิน
อ่ืนใดท่ีขา้พเจา้ไดรั้บไปหกักลบลบหน้ีกบัหน้ีเงินกูท่ี้ขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ เม่ือขา้พเจา้มีสิทธ์ิไดรั้บเงินดงักล่าวและให้ถือเอา
ขอ้สัญญาน้ีเป็นเจตนาของขา้พเจา้ท่ีจะใหห้กักลบลบหน้ี โดยใหส้หกรณ์มีอ านาจท่ีจะด าเนินการหกักลบลบหน้ีได ้
 ขอ้ 9. หากขา้พเจา้ผิดนัดช าระหน้ีหรือผิดสัญญาขอ้ใดขอ้หน่ึง ให้ถือว่าผิดนัดทั้งหมด และขา้พเจา้ตกลงยินยอมให้
สหกรณ์ด าเนินการฟ้องร้องบงัคบัคดีไดท้นัทีหรือยินยอมให้สหกรณ์และผูบ้งัคบับญัชา หรือผูจ่้ายเงินไดใ้ห้แก่ขา้พเจา้มีอ านาจ
หกัเงินเดือนค่าจา้ง เงินบ าเหน็จ เงินบ านาญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงมีสิทธ์ิไดรั้บจากทางราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือ
จากนายจา้งไดท้นัที โดยมิตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ เพื่อช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ตามขอ้ 3 จนกวา่จะครบถว้น 
 ขอ้ 10. ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยนิยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ  ากดั หกัเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนของ
ตนเอง จ านวน 2 ฉบบั มอบไวใ้หส้หกรณ์ และส าหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความในหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้วสัดิการเพื่อการกูเ้งินปันผล และเงินเฉล่ียคืนของตนเอง น้ีโดย
ตลอดแลว้เห็นวา่ถูกตอ้ง จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน 
     ลงช่ือ.............................................................ผูกู้เ้งิน 
          (..................................................................) 
     ลงช่ือ.............................................................พยาน 
          (..................................................................) 
     ลงช่ือ.............................................................พยาน 
          (..................................................................) 
 
 ขา้พเจา้.......................................................................................ไดรั้บเงินกูจ้  านวน....................................................บาท 
(...........................................................................................) ตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูโ้ครงการเพ่ือการกูเ้งินปันผล และเงินเฉล่ียคืน
ของตนเอง น้ีไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี..............เดือน............................พ.ศ................ โดย      รับเป็นเงินสด        เช็ค                             
      โอน/น าเงินเขา้ฝาก บญัชีของขา้พเจา้ ช่ือธนาคาร.......................................สาขา.......................... บญัชีเลขท่ี........................................ 

     ลงช่ือ.............................................................ผูรั้บเงิน 
          (..................................................................) 

     ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน 
          (..................................................................) 

     ลงช่ือ.............................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจหนงัสือกูเ้งิน 
          (..................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนังสือให้ควำมยนิยอมของคู่สมรส 

เขียนท่ี………………………….......…………………  

วนัท่ี…….........................................................................  

 1.ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)…………………………………………………..……………………….…อายุ..........ปี 
เลขบตัรประจ าตวัประชาชน............................................................................................... ซ่ึงเป็นสามี/ภรรยาของนาย/นาง/
นางสาว………..……….........………………………………...สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั เลขทะเบียน
ท่ี…………….….อยู่บ้านเลขท่ี………….…...… หมู่ท่ี…...…… ตรอก/ซอย…………..…..………….ถนน…………….…… 
ต าบล/แขวง………….…………. อ าเภอ/เขต…….………..……จังหวดั…………..……… รหัสไปรษณีย์…………..…….
โทรศพัท…์………………….  
 2.ยนิยอมให้ นาย / นาง / นางสาว …………………………………….………………. สามี / ภรรยา ของขา้พเจา้ตกลง 
ท าสัญญากู้ยืมเงินโครงการสวสัดิการเพื่อการกู้เงินปันผล และเงินเฉล่ียคืนท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขชลบุรี จ  ากดั โดยให้ถือขอ้สัญญาดงักล่าวมีผลผูกพนัสินสมรสของขา้พเจา้ดว้ย และให้หมายความรวมถึงสัญญา
หรือนิติกรรมใด ๆ ท่ีไดก้ระท าไปแลว้ หรือท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตดว้ย  
 3.ในกรณี นาย / นาง / นางสาว ……………………………………………….…… สามี / ภรรยาของขา้พเจา้เสียชีวิต
และปรากฏว่า ยงัมีหน้ีสินคา้งช าระอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั ขา้พเจา้ยินยอมชดใชห้น้ีสินท่ีคา้งช าระ
ทั้งส้ินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั โดยยินยอมให้สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละผูบ้งัคบับญัชา หรือเจา้หนา้ท่ีผู ้
จ่ายเงินได้ของสามี/ภรรยาข้าพเจ้าในหน่วยงานนั้นด าเนินการหักเงินรายได้ เงินสะสม เงินบ าเหน็จเงินบ าเหน็จตกทอด 
เงินกองทุน กบข. เงินกองทุนส ารองเล้ียงชีพ หรือเงินอ่ืนใดท่ีทางราชการหรือนายจา้งพึงจ่ายให้แก่สามี/ภรรยาของขา้พเจา้ เพื่อ
ส่งช าระหน้ีใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดัไดก่้อนจนครบถว้นโดยขา้พเจา้จะไม่คดัคา้นใด ๆ ทั้งส้ิน  
 เพื่อเป็นหลกัฐานแห่งความยินยอม ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือน้ีโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไว้
เป็นส าคญัต่อหนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้ และเก็บไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขชลบุรี จ ากดั  
    ลงช่ือ ……………………………………………. สามี / ภรรยา ผูใ้หค้  ายนิยอม  
             (……………………………………………)  
    ลงช่ือ ……………………………………………. พยานและผูรั้บรอง  
            (……………………………………………)  
    ลงช่ือ ……………………………………………. พยานและผูรั้บรอง  
             (…………......………………….……………)  

หมำยเหตุ 1) แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูใ้ห้ความยินยอมพร้อมลงช่ือรับรองส าเนาในหลกัฐานดงักล่าวด้วย
ตนเองดว้ยหน่ึงฉบบั 

 

 
 


