
คําขอกูเงินกูสามัญ 

เขียนท่ี...................................................... 
วันท่ี.......................................................... 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย  จํากัด 
ขาพเจา....................................................................................เกิดวันท่ี............./.............../...............อายุ................ป

สถานภาพ   โสด     มาย      หยา      คูสมรสชื่อ..............................................................................................
สมาชิกสหกรณเลขทะเบียนท่ี........................รับราชการหรือทํางานในตําแหนง........................................................................
เลขท่ีบัตรประชาชน / บัตรขาราชการ............................................สังกัด...............................เบอรโทรติดตอ............................
ไดรับเงินไดรายเดือน.........................................บาท ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ เพ่ือโปรดพิจารณาดังตอไปนี้ 

    ขอ ๑. ขาพเจาขอกูเงินสามัญจากสหกรณจํานวนเงิน..................................บาท  (....................................................) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการดังตอไปนี้ (ชี้แจงเหตุผลแหงการกูโดยละเอียด)................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    ขอ ๒. ในเวลานี้ขาพเจามีหุนอยูในสหกรณรวมจํานวน...................................หุน  เปนเงิน..................................บาท
และขาพเจาสงเงินคาหุนรายเดือนอยูในอัตราเดือนละ.......................................บาท 

    ขอ ๓. ขาพเจาเสนอหลักประกันสําหรับการกูเงินตามขอ ๑. ดังนี้ 
      หุน ท่ีขาพเจามีอยูตามขอ ๒.          นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณคํ้าประกัน 

ดังตอไปนี้ :- 
   (๑)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๒)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๓)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๔)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๕)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๖)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๗)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๘)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๙)  นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
   (๑๐)  นาย / นาง / นางสาว....................................................................................................อายุ...........................ป 

สมาชิกเลขทะเบียน.........................ตําแหนง.........................................................................เงินเดือน...............................บาท 
/ ขอ ๔. ขาพเจา… 

 

รับที่................................................................ 

วนัที่................................................................ 

 

เอกสารประกอบคําขอกูเงิน 
 คําขอกูเงินกูสามัญ (ตามแบบที่สหกรณกําหนด) 
 หนังสือคํ้าประกันสําหรับเงินกูสามญั 
     (ตามแบบที่สหกรณกําหนด) 
 ใบรับรองการจายเงินเดือนฯ 

(ตองมี จนท.การเงิน ลงลายมือชื่อรับรอง) 
 สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนผูขอกู  

และคูสมรส (ถามี) 
 สําเนาใบสําคัญการสมรส / ใบสําคัญการหยา / 

มรณบัตร (ของคูสมรส) / ใบเปล่ียนแปลงชื่อ –
ชื่อสกุล 



- ๒ - 

ขอ ๔. ขาพเจาขอสงคืน   ตนเงิน   ตนเงินรวมดอกเบี้ยเปนงวดรายเดือนเทากันงวดละ..........................บาท 
พรอมดวยดอกเบี้ยตามอัตราท่ีสหกรณกําหนดเปนจํานวนรวม...................งวด  ตั้งแตเดือนถัดจากเดือนท่ีสหกรณจายเงินกู
ใหขาพเจาเปนตนไป 

ขอ ๕. ในการกูเงินตามคําขอกูนี้ คูสมรส ของขาพเจาไดทําหนังสือยินยอมใหกูเงินสหกรณไวเปนหลักฐานในทาย
หนังสือกูนี้ดวยแลว (เฉพาะในกรณีท่ีผูขอกูมีคูสมรส) 

ลงชื่อ.............................................................ผูขอกู    
(...........................................................) 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
    วันท่ี..........................................................................    

     ขาพเจาไดพิจารณาตามความรูเห็น และตามท่ีไดสอบถามแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี้ 
  (๑)  ในเวลานี้ผูขอกูมีพฤติการณซ่ึงอาจถูกออกจากงานประจําหรือไม 

   ไมมี           มี สาเหตุ.......................................................................................... 
 (๒)  ขอรับรองวา  เปนลายมือชื่อของผูขอกูและผูคํ้าประกันจริงหรือไม 

           เปนความจริง   ไมเปนความจริง 
 (๓)  เห็นสมควรใหเงินกูแกผูขอกูหรือไม 

   เห็นสมควร    ไมเห็นสมควรใหกู 

 ลายมือชื่อ......................................................ตําแหนง...............................................................................  
   (......................................................) 

คําเตือน : สมาชิกท่ีใหขอมูลหนังสือรับรองการจายเงินเดือนไมตรงตามความเปนจริง สหกรณฯ อาจพิจารณาเสนอใหมีการดําเนินการ

ทางวินัย ตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หมวด ๖ วินัยและการรักษาวินัย มาตรา ๘๒ และ มาตรา ๘๘

 

ขาพเจายินยอมผูกพันตนท่ีจะคํ้าประกันตามคําขอกูนี้จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๑) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๒) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๓) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๔) 
       (...................................................)

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๕) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๖) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๗) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๘) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๙) 
       (...................................................) 

(ลงชื่อ)..................................................(ผูคํ้าประกันคนท่ี ๑๐) 
       (...................................................) 

 



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
เขียนท่ี………………………………………………………….. 

วันท่ี....................................................................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ.............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.........

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................ ...........

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด....................................................

ตําแหนง..........................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จาํกัด เลขทะเบียนสมาชิก....................... 

มีความประสงคใหสวนราชการ / หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือ 

ใหความยินยอมไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ดังน้ี 

ขอ ๑.   ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ

จากทางราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงให 

ในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ ๒.   กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ี

ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาพึงไดรับจาก

ทางราชการตามขอ ๑. ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงและสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันใหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง 

ขอ ๓.   การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตามขอ ๒. เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทาง

ราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ ๔.   หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ ๓. น้ี ใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมน้ี

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ หรือพนภาระหน้ีสินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะได

รับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

ขอ ๕.    ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน ท่ีขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหน้ี ชําระคา

หุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมใน

หนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาพเจา

สังกัดอยูเพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

หนังสือน้ีทําข้ึน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงใหไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว 

กับสมาชิก 

ลงชื่อ..........................................................ผูใหคํายินยอม       ลงชื่อ................................................พยาน (ผูบังคับบัญชา) 

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

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

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

   

ฉบับนี้ของสหกรณ

/(เจาหนาที่

เฉพาะขาราชการบํานาญ)

Administrator
Cross-Out



หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 
เขียนท่ี………………………………………………………….. 

วันท่ี....................................................................... 

ขาพเจา.........................................................................................อายุ.............ป ปจจุบันอยูบานเลขท่ี.........................หมูท่ี.........

ตรอก/ซอย...............................................................ถนน......................................................ตําบล/แขวง................................................ ...........

อําเภอ/เขต..............................................................จังหวัด....................................................รับราชการสังกัด....................................................

ตําแหนง..........................................................และเปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จาํกัด เลขทะเบียนสมาชิก....................... 

มีความประสงคใหสวนราชการ / หนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงิน และนําสงใหสหกรณออมทรัพยท่ีขาพเจาเปนสมาชิกจึงมีหนังสือ 

ใหความยินยอมไวกับสวนราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ดังน้ี 

ขอ ๑.   ยินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงิน หักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับ

จากทางราชการ หรือหนวยงานท่ีขาพเจาสังกัดอยู ท้ังปจจุบัน อนาคต ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงให 

ในแตละเดือนและสงชําระหน้ี ชําระคาหุน หรือเงินอ่ืนแลวแตกรณีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน 

ขอ ๒.   กรณีขาพเจาพนจากการเปนขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ บํานาญหรือเงินอ่ืนใด ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ี

ผูจายเงินของสวนราชการหรือหนวยงาน ท่ีขาพเจาสังกัดอยูหักเงินจากเงินบําเหน็จ หรือเงินบํานาญ หรือเงินอ่ืนใด ท่ีขาพเจาพึงไดรับจาก

ทางราชการตามขอ ๑. ตามจํานวนท่ีสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ไดแจงและสงเงินจํานวนดังกลาวน้ันใหสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาทุกครั้ง 

ขอ ๓.   การหักเงินเดือน คาจาง เงินบํานาญ เงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไมวากรณีใดตามขอ ๒. เมื่อไดหักชําระหน้ีแกทาง

ราชการแลว (ถามี) ขาพเจายินยอมใหหักเงินดังกลาวสงชําระหน้ีใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด กอนเปนอันดับแรก 

ขอ ๔.   หนังสือยินยอมใหหักเงินตามขอ ๓. น้ี ใหมีผลตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป และขาพเจาสัญญาวาจะไมถอนการใหคํายินยอมน้ี

ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน จนกวาขาพเจาจะไดพนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ หรือพนภาระหน้ีสินท่ีขาพเจามีตอสหกรณ เวนแตจะได

รับคํายินยอมเปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

ขอ ๕.    ในกรณีท่ีขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงสวนราชการท่ีสังกัด โดยโอนไปสังกัดสวนราชการอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ 

หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาพเจายินยอมใหเจาหนาท่ีผูจายเงินของสวนราชการ หรือหนวยงานของรัฐหรือองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน แหงใดแหงหน่ึงท่ีขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน คาจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ หรือเงินอ่ืนใดในลักษณะ

เดียวกัน ท่ีขาพเจามีสิทธิจะไดรับจากทางราชการ หนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน แลวแตกรณี เพ่ือสงชําระหน้ี ชําระคา

หุน หรือเงินอ่ืน ใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด แทนขาพเจาไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาวาจะถือปฏิบัติตามคํายินยอมใน

หนังสือฉบับน้ีทุกประการ เพียงแตสหกรณไดมีหนังสือแจงใหสวนราชการ หรือใหหนวยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีขาพเจา

สังกัดอยูเพ่ือดําเนินการดังกลาวขางตนแทนขาพเจาก็เปนการเพียงพอแลว 

หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึนโดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือน้ีท้ังหมดแลว 

ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ  

หนังสือน้ีทําข้ึน ๒ ฉบับ มีขอความตรงกัน ฉบับท่ีหน่ึงใหไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ฉบับท่ีสองเก็บไว 

กับสมาชิก 

ลงชื่อ.............................................................ผูใหคํายินยอม    ลงชื่อ..................................................พยาน (ผูบังคับบัญชา)/(เจาหนาที่

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

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

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

   

ฉบับนี้ของสมาชิก

เฉพาะขาราชการบํานาญ)



หนังสือใหความยินยอมของสามี / ภรรยา ของสมาชิก 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด 

เขียนท่ี...................................................... 
วันท่ี.......................................................... 

ขาพเจา .......................................................................................................อายุ.....................................ป 
เลขบัตรประจําตัวประชาชน / เลขประจําตัวขาราชการ...................................................................................... 
ปจจุบันอยูบานเลขท่ี............................................หมูท่ี...........................แขวง/ตําบล.......................................... 
เขต/อําเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท............................
เปน สามี/ภรรยา โดยถูกตองตามกฎหมายของ................................................................................................... 
ขอทําหนังสือยินยอมใหไวกับ สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด ดังตอไปนี้ 

ขอ 1. ขาพเจายินยอมให สามี/ภรรยา กูเงินสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสโุขทัย จาํกัด 
จํานวนเงิน............................................บาท (......................................................................................................) 

 ขอ 2. หาก สามี/ภรรยา ของขาพเจาถึงแกกรรมกอนชําระเงินกูใหเสร็จสิ้น ขาพเจายินยอมใหหนวยงาน 
หรือสวนราชการผูจายเงิน หักเงินบําเหน็จตกทอด หรือเงินอ่ืนใดท่ีขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการนําสงใหกับ
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย  จํากัด เพ่ือชําระหนี้เงินกูท่ีคางชําระของ สามี/ภรรยา ของขาพเจา 
กอนเจาหนี้รายอ่ืนได 

 ขอ 3. ขาพเจาสัญญาวาจะไมเพิกถอนคํายินยอมท่ีใหไวนี้ท้ังหมด หรือบางสวน เวนแตจะไดรับคํายินยอม 
เปนหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด  

ลงชื่อ........................................................................สามี/ภรรยา (ผูใหคํายินยอม) 
      (.....................................................................) 

ลงชื่อ.........................................................................พยานและผูรับรอง 
      (......................................................................) 

สมาชิกสหกรณเลขทะเบียนท่ี.................. 

ลงชื่อ.........................................................................พยานและผูรับรอง 
      (........................................................................) 

สมาชิกสหกรณเลขทะเบียนท่ี.................... 
ขอปฏิบัติ 

1. เอกสารฉบับนี้ใชเฉพาะคูสมรสของผูกูเทานั้น
2. พยานเปนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุโขทัย จํากัด
3. แนบ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ ผูใหคํายินยอม

และพยาน พรอมเซ็นรับรองในสําเนา
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