
 
 

 

  ค าขอและหนังสือกู้เงินเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะสั้น 
 เขียนที่ ................................................................................... ...  
 วันที่................. เดือน................................. พ.ศ. ..................... 

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจันทบุรี จ ากัด 

 ข้าพเจ้า ........................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนที่............. ................ อายุ ............ ป ี
เลขประจ าตัวประชาชน                                                                เป็น           ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
       ลูกจ้างประจ า        อ่ืน ๆ ......................................................  ต าแหน่ง........................................................................ 
สังกัด ................................................................................................  ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้าง  เดือนละ...........................บาท 
ที่อยู่ปัจจุบัน  บ้านเลขที่....................... หมู่.............. ถนน......................................... ต าบล/แขวง.......................................... 
อ าเภอ/เขต.................................. จังหวัด............................ รหัสไปรษณีย์........................ โทรศัพท์....................................... 
ขอเสนอค าขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะสั้น เพ่ือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี้ 
 

 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าขอกู้เงินของสหกรณ์  จ านวน..........................บาท (......................................................................) 
อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ท่ีใช้อยู่ในขณะที่ต้องช าระหนี้ตามหนังสือกู้เงินนี้ โดยจะน าไปใช้เพื่อการดังนี้ 
............................................................................................................................................. ....................................................  
  

           ข้อ 2.  ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกู้เป็นงวดรายเดือน 
  

                 ต้นเงินเท่ากันทุกงวด ๆ ละ ...........................................บาท พร้อมดอกเบี้ย  จ านวน...................งวด 
 

 ข้อ 3.  เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกู้แล้ว  ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ ดังนี้ 
  3.1  ยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า โดยท าเป็นหนังสือยินยอม
ให้หักเงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืนมอบไว้ ให้หักเงินได้ตามจ านวนงวดช าระหนี้ข้อ 2  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 
  3.2  ยอมให้ถือว่าในกรณีตามข้อบังคับในข้อที่ว่าด้วยการควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ให้เงินกู้
ที่ขอกู้ไปจากสหกรณ์เป็นอันถึงก าหนดส่งคืนโดยสิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิพักต้องค านึงถึงก าหนดเวลาที่ตกลงไว้ 
  3.3  ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ าตามข้อบังคับของสหกรณ์ จะแจ้งเป็น
หนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการช าระหนี้ซึ่งมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อน ถ้าข้าพเจ้าไม่จัดการช าระหนี้ให้เสร็จสิ้น
ตามท่ีกล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับเงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บ าเหน็จ บ านาญ เงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการ (กบข.)  เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพหรือเงินอ่ืนใดที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสังกัดหรือนายจ้าง จ่ายเงิน
ให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินดังกล่าวหักเงินช าระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่งช าระหนี้ต่อสหกรณ์ให้
เสร็จสิ้นเสียก่อนได้ 
 ข้อ 4.  ข้าพเจ้าขอเสนอผู้ค้ าประกันดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับที ่ ช่ือ 
สมาชิก       

เลขทะเบยีนที่ 
ท างานประจ าใน 

ต าแหน่งและสังกัด 

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

ลายมือช่ือผู้ค้ าประกัน 

1      

2      

3      

4      

 

  

รับที่..................../.......................... 
วันที่............/ ............../ ................ 
เวลา........................................... น. 

หนังสือเงินกู้ที่................../................... 
วันที่............../ ................/ .................. 
 

สหกรณ์ได้รับยกเวน้  
ไม่ต้องติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร 



 
 
 

            ข้อ 5.  ในกรณีที่ข้าพเจ้าเป็นผู้ผิดนัดช าระหนี้  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้สหกรณ์ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  5.1 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถแจ้งความเป็นหนี้ที่ค้างช าระให้แก่ข้าพเจ้าได้  ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์แจ้ง
ความเป็นหนี้แก่บุคคลต่อไปนี้ 
   1. ................................................................................................  โทร ............................................... 
ที่อยู่ ................................................................................................... .....................................................................................  
   2. ................................................................................................  โทร ............................................... 
ที่อยู่ .................................................................................................................................... .................................................... 
 
 

  5.2 ถ้าสหกรณ์ไม่สามารถติดต่อข้าพเจ้าตามที่อยู่ในสัญญาเงินกู้ฉบับนี้  ข้าพเจ้าให้ติดต่อไปยังสถานที่
ต่อไปนี้  
   1. สถานที่อยู่ปัจจุบัน ................................................................... โทร ............................................... 
   2. สถานที่ท างาน .................................................... ..................... โทร ............................................... 
   3. สถานที่ ....................................................................................  โทร ............................................... 
 
  5.3 ข้าพเจ้าตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหนี้ได้  เกินกว่า 1 คร้ังต่อวัน  ในวันจันทร์ถึงวนัศุกร์  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. 
ถึงเวลา 20.00 น.  และในวันหยุดราชการ  เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น.  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ 
 ข้อ 6.  ในการกู้เงินคร้ังนี้ ข้าพเจ้าได้น าใบหุ้นของสหกรณ์  เลขที่ ........................................ จ านวน ........................... หุ้น 
เป็นเงิน ....................................................... บาท  มาจ าน าไว้เปน็ประกนัเงินกู้ครั้งนี้ด้วยและข้าพเจ้ายอมที่จะน าเงินคา่หุ้นที่จะ
เกิดขึ้นในภายหน้ามาประกันเงนิกู้ของข้าพเจ้า 
 
 ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ยา้ยที่อยู่จากทีไ่ดแ้จ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้าพเจา้จะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนังสือโดยทันที 
 
 ข้อ 8. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนี้อยู่กับสหกรณ์ ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน หรือเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้าได้รบัไปหักกลบลบหนีก้ับหนี้เงินกู้ที่ข้าพเจ้ามีอยู่กับสหกรณ์ได้ เมื่อข้าพเจ้ามีสิทธิไดร้ับเงินดังกลา่วและให้ถือเอาข้อสัญญา
นี้เป็นเจตนาของข้าพเจ้าทีจ่ะให้หักกลบลบหนี้  โดยให้สหกรณ์มีอ านาจทีจ่ะด าเนินการหักกลบลบหนี้ได้ 
 
 ข้อ 9. ข้าพเจ้าได้ท าหนังสือยินยอมให้ผู้บังคับบัญชาหักเงินได้รายเดือนและเงินได้อื่น จ านวน 3 ฉบับ  มอบไว้ให้สหกรณ์ 
หน่วยงานต้นสังกัด และส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เปน็หลักฐาน 

 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสอืกู้เงินส าหรับเงินกู้สามญันี้โดยตลอดแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงไดล้งลายมือชื่อไว้เปน็ส าคัญ
ต่อหน้าพยาน 

 
 

 ลงชื่อ.........................................................ผู้ขอกู้เงิน  

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

 

 ลงชื่อ.........................................................พยาน  

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

 

 ลงชื่อ.........................................................พยาน  

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

 

 

 



 

(ส าหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์) 
จ านวนเงินกู้ ..................................... บาท 

จ ากัดวงเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะสั้น 
เงินได้รายเดือน ต้นเงินกู้สามญั

คงเหลือ 
ต้นเงินกู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตคงเหลือ จ ากัดวงเงินกู้ วงเงินกู้ 
คงเหลือ 

     
 

หมายเหต ุ 1.  ผู้ขอกู้  เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหนี้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ 
 
   เคย   ไม่เคย 
 2.  ข้อช้ีแจงอื่น ๆ .................................................................................................................................. 
 
      เห็นควร    อนุมัติ      ไม่อนุมัต ิ
 
  ......................................................... เจ้าหน้าที ่
 
  (.......................................................) 
 
   อนุมัติ      ไม่อนุมัต ิ
  ......................................................... ประธาน / รองประธาน / ผู้จัดการ / ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 
  (.......................................................) 
  

 

ข้าพเจ้า.................................................................................. ได้รับเงินกู้     จ านวน.........................................................บาท  
(........................................................................................)  ตามค าขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตระยะสั้นนี้ไป
เป็นการถูกต้องแล้ว  ณ วันที่............... เดือน........................... พ.ศ. ................  โดย  รับเงินเงินสด   เช็ค  โอน / 
น าเงินเข้าฝากบัญชีของข้าพเจ้า ชื่อธนาคาร.............................. สาขา.............................. บัญชีเลขที่........ ............................. 
 

 ลงชื่อ.........................................................ผู้กู้เงิน  

  (........................................................) 
 ลงชื่อ.........................................................ผู้รับมอบอ านาจ  

  (........................................................) 
 ลงชื่อ.........................................................พยาน  

  (........................................................) 
 ลงชื่อ.........................................................พยาน  

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

 ข้าพเจ้า..........................................................ผู้รับมอบอ านาจ ได้รับเงินกู้ จ านวน............................................บาท  
(...................................................................................) ไปเป็นการถูกต้องแล้ว  ณ วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ........... 

                                  .............................................................ผู้รับเงิน/ผู้รับมอบอ านาจ 

      (.............................................................) 
  ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

 
                                จ่ายเงินถูกต้องแล้ว ....................................................เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน 

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


