
 

 

ขาราชการ ลูกจางประจํา 

 การจัดพิมพเอกสารคําขอกูใหปฏบิัติดังนี ้
 

Download เอกสารแลว Save ไวในเครื่องของทานไวกอน 

แลวจึงสั่งพิมพ หากทานไมปฏิบัติตาม ขอความบางสวนจะไมสมบูรณ 

1.  จัดพมิพคําขอกูจํานวน  2  ชุด(ตนฉบับและสําเนา) 

2.  จัดพมิพหนังสือยืนยันภาระผูกพัน ไวดานหลังคําขอกูทุกครั้ง 

3.  หนังสอืค้ําประกัน ไมมีอยูในเอกสารชุดนี ้ผูค้ําประกันตองไปดําเนินการลงลายมือชื่อ       

     ที่สหกรณเทาน้ัน โดยไปลงลายมือชือ่พรอมกับผูกู หรือลงลายมอืชื่อภายหลัง แตตอง    

     ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนวันปดรับคําขอกู และตองนําเอกสารหลักฐานของ 

     ผูค้ําประกันและคูสมรส(ถาม)ี ไปแสดงเพ่ือเปนหลักฐานประกอบในการคํ้าประกันดวย 

4.  คํายินยอมของคูสมรสผูค้ําประกันเงินกูในการคํ้าประกันเงินกู  ใหจัดพิมพตามแบบ 

    ที่กําหนด เฉพาะผูค้ําประกันที่มีคูสมรส คนละ 1 ฉบับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
หลักเกณฑการขอกูเงินสําหรับขาราชการและลูกจางประจํา 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

*************************** 

1. หลักเกณฑในการกูเงิน 
ประเภทเงินกู อายุการเปน

สมาชิก 

งวด (เดือน) 

ประเภทการใหกูและ 

เงื่อนไข 

กูได 

ไมเกิน 

ระยะเวลาการ

ชําระ (งวด) 

การยื่นกูครั้งใหม 

ตองสงชําระมาแลว 

หลักประกัน 

(สมาชิกเปนผูคํ้า

ประกันจํานวน) 

เงินกูสามัญ 

เปนสมาชกิกอน 

วันที่ 1 เมษายน 2558 

 

     24 

     24 

 

80  เทา 

           60 เทา 

 

2,800,000 

1,000,000 

 

178 

150 

 

12 

12 

 

5 

2 

เปนสมาชกิตั้งแต 

วันที่ 1 เมษายน 2558 

     24  

     24 

     15 

     12 

80  เทา 

60 เทา 

50 เทา 

45 เทา 

2,800,000 

1,000,000 

800,000 

750,000 

144 

144 

144 

144 

12 

12 

12 

12 

5 

2 

2 

2 

- เงินกูทุกประเภทตองทําประกันความเสี่ยงตามที่สหกรณฯกําหนด 

เงินกูเพ่ือการศึกษา 6 ไมเกินปริญญาเอก 

ไมเกินปริญญาโท 

ไมเกินปริญญาตร ี

ไมเกินมัธยมศกึษา 

ไมเกินประถม 

การฝกอบรม ฯ 

200,000 

150,000 

120,000 

60,000 

40,000 

50,000 

60 

60 

48 

30 

20 

30 

9 

 

2 

 

เงินกูเพ่ือพัฒนา 

คุณภาพชีวิต 

6  500,000 120 9 2 

หากกูกอนครบ 9 งวดเดอืน ตองชําระ 

คาเปลี่ยนสัญญา ดังนี้  

สงครบ 6 เดอืนคาเปลี่ยนสัญญา  800 บาท  

สงครบ 7 เดอืนคาเปลี่ยนสัญญา  700 บาท 

สงครบ 8 เดอืนคาเปลี่ยนสัญญา  600 บาท 

-  สมาชกิกลุมขาราชการ / ลกูจางประจํา ค้ําประกันสูงสุดได  5 คน  สมาชกิคนหนึ่งจะเปนผูค้ําประกันสําหรับผูกูมากกวา 5 คน ในเวลาเดียวกันไมได  

เวนแตสมาชิกกลุม พนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจางชั่วคราว หรือ กลุมพนักงานราชการ มีสิทธิค้ําประกันไดไมเกิน 3 คนและจะค้ําประกันใหกับสมาชิก 

กลุม ขาราชการและลูกจางประจําไมได  

- สมาชิกจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิอยางนอยรอยละ12.50 ของเงินไดรายเดือนเมื่อหักคาใชจายของหนวยงานและเงินงวดชําระหนี้ที่สงตอสหกรณฯ 

- สมาชิก ที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เมื่อขอกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิอยางนอยรอยละ 30 ของเงินไดรายเดือน 

 เมื่อหักคาใชจายของหนวยงาน และเงินงวดชาํระหนี้ที่สงตอสหกรณฯ (เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณฉบบัใหมกาํหนด) 

2. กําหนดการจายเงินกู    
1.  กําหนดการจายเงินกูใหเปนไปตามตารางการจายเงินกูที่สหกรณกาํหนด ทั้งนี้งดการจายเงินกูในวันศุกรที่ตรงกับสัปดาหวันสิ้นเดือน  

2.  กําหนดการยื่นคาํขอกูภายในวันพธุไมเกินเวลา 15.00 น. กอนสัปดาหที่มีการจายเงินกู  เวนแตวันพุธใดเปนวันหยุดราชการ สหกรณจะรับคําขอกูถึงวันทีก่อน

วันหยุดราชการในสัปดาหนั้น ๆ ไมเกินเวลา 15.00 น. และยื่นขอกูดวยตนเอง โดยผูค้ําประกันตองมาลงลายมือชื่อค้าํประกันทีส่หกรณ พรอมกบัผูกู หรือ ผูกูนํา

หนังสือค้าํประกนัซึ่งเจาหนาทีส่หกรณ ไดจัดพิมพรายละเอยีดการค้ําประกันแลวนาํไปใหผูค้ําประกันลงลายมือชื่อตอหนาพยานที่เปนสมาชิกสหกรณ ที่มิไดเปนผูกูหรือ 

ผูค้ําประกันหรือคูสมรสในสัญญานั้นๆ หรือ ผูค้ําประกันเดินทางไปลงลายมือชือ่ ตอหนาเจาหนาที่สหกรณที่สํานักงานสหกรณบางสวน และผูกูนําหนังสือค้ําประกัน

บางสวนไปใหผูค้ําประกันลงลายมอืชื่อตอหนาพยานที่เปนสมาชกิสหกรณที่มิไดเปนผูกูหรือผูค้ําประกันหรือคูสมรสในสัญญานั้นๆ 

     3.  เอกสารประกอบคําขอกูครบถวน ผูค้ําประกันมาลงลายมือชื่อครบถวนถูกตอง สามารถขอใหสหกรณฯ จะโอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝากสมาชิกได ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย หรือ  ธนาคารกรุงเทพ  หรือ ธนาคารออมสิน หรอื บญัชีเงินฝากของสหกรณ โดยถายเอกสารหนาบัญชีเงินฝากที่มีชื่อสมาชกิ และเลขที่บัญชีที่เปนปจจุบนั

พรอมรบัรองสาํเนา สงตอเจาหนาทีส่หกรณ  พรอมกับการยื่นขอกู 

 

 
หมายเหตุสมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณตั้งแตวันที่  1  มกราคม 2557 หากยื่นคําขอกูเงินกูสามญัตองผานการเขารวมโครงการ 

พัฒนาความรูใหแกสมาชิกเกีย่วกับอุดมการณ หลักการ วิธกีารสหกรณ ขอบังคับ และระเบยีบ ที่สหกรณจัดขึ้น 



เอกสารประกอบคําขอกูเงิน 
 

 เอกสารทุกฉบับตองถายจากตนฉบับพรอมกับรับรองสําเนาโดยเจาของเอกสารเทานั้นและถายเอกสาร 

ชัดเจนการรับรองสําเนาเอกสาร ใหผูเปนเจาของเอกสาร  รับรองสําเนาดวยตนเองโดยมีลายมือช่ือ  

ชื่อ – สกุลตัวบรรจง  ตําแหนง  หนวยงานและวันเดือนปที่รับรองสําเนา 

   การยื่นคําขอกูเงินทุกครั้ง ใหนําบัตรประจําตัวฉบับจริงของผูค้ําประกันทุกคน ไปแสดงตอเจาหนาที่

สหกรณดวย 

ผูกู 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจางประจําหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ 

อยางใดอยางหนึ่งจํานวน1ฉบับ 

2.  สําเนาทะเบียนบานจํานวน1ฉบับมีรายละเอียดที่อยูและชื่อ/ชื่อสกุลผูกูชัดเจน 

3.  สําเนาใบสําคัญการสมรสหรือสําเนาใบสําคัญการหยา(แลวแตกรณ)ีจํานวน1ฉบับ 

4.  สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล  จํานวน  1  ชุด 

5.  ใบมรณบัตรในกรณีคูสมรสผูกูถึงแกกรรมจํานวน  1  ฉบับ 

6.  สลิปเงินเดือนที่เปนปจจุบันโดยมีเจาหนาที่การเงินของหนวยงานลงลายมือชื่อกํากับดวย 

7.  สําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคารและรายการบัญชีที่แสดงยอดเงินเดือนโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเดือนลาสุด 

คูสมรสผูกู 

1.  สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลูกจางประจําหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ 

อยางใดอยางหนึ่งจํานวน1ฉบับ 

2.  สําเนาทะเบียนบานจํานวน1 ฉบับมีรายละเอียดท่ีอยูและชื่อนามสกุลชัดเจน 

ผูคํ้าประกันและคูสมรส(ใชเหมือนกับผูกูทกุประการเวนแตในขอ 6 และ ขอ 7 ) 
ขอปฏิบัติเพิ่มเติม 

1.  การลงลายมือชื่อของผูบังคับบัญชาหรือหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามที่หนวยงานกําหนดหากไม  

สามารถลงลายมือชื่อได ใหผูรักษาราชการเปนผูลงลายมือชื่อแทนพรอมกับแนบสําเนาหนังสือรักษาราชการแทนและ 

รับรองสําเนาดวย 

2.  การลงลายมือชื่อของผูกูและผูค้ําประกันรวมถึงคูสมรสตองลงลายมือชื่อใหเหมือนกับสําเนาบัตรประจําตัวที่นําสงเปน 

เอกสารประกอบคําขอกู 

3.  กรณีเขียนขอความผิดใหใชวิธีขีดฆาแลวลงลายมือชื่อกํากับและเขียนใหมบริเวณที่ใกลเคียงที่สุดหามใช น้ํายาลบคําผดิ  

หรือ ใชยางลบ เด็ดขาด มิฉะนั้นสหกรณจะไมรับพิจารณา 

4.  สมาชิกตองกรอกขอความใหครบถวนเชนเขียนที่วันที่พยานผูเขียนอายุตําแหนงบันทึกพิจารณาความเห็น 

ของผูบังคับบัญชา 

 

 

   ติดตอสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 044-341441-3, 044-341454 ตอฝายสินเช่ือ 

   หมายเลขภายใน   106,107,108,109,112 หรือ โทร. 095-6048603 

 
 



ตรวจสอบถูกตองแลว 
 

อนุมัติจายเงิน………....…….……บาท   
 

ลงชื่อ…………..…………….…กรรมการ 

คําขอกูเงิน 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 
 

    เงินกูสามัญ......................เทาของเงินเดือน 

    เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตชวยเศรษฐกิจครอบครัว 

                 เงินกูเพื่อการศึกษาระดับ............................................................... 

      
       วันที…่…………………………….………..…………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

  
ขาพเจา……………………………………………….……..........เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                               

อาย…ุ……..……ป  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………….…………..……หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได............................................................................ 

ตําแหนง.................................................หนวยงาน.......................................................อําเภอ........................................จังหวัด...................................

ไดรับเงินไดรายเดือน..............................บาทที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที ่.............. .........หมูท่ี...............ตําบล ...............................................  

อําเภอ................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย......................ขอเสนอคําขอกูเงินกับสหกรณ โปรดพิจารณาดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จํานวน……………………...………..บาท (………….………..…………………………………….………….….) 

โดยจะนําไปใชเพ่ือการ อุปโภค – บริโภค     พัฒนาคุณภาพชีวิต          การศึกษา           

 ขอ 2.ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูเขาทุนเรือนหุนตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

 ขอ 3.นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปน้ี คือ:- 

ลําดับที ่
 

ชื่อ – สกลุ 

สถานภาพ 

สมรส/โสด/หมาย/หยา 

สมาชิก 

เลขทะเบียนที ่

เงินเดือนรายเดือน 

(บาท) 

หมายเลขโทรศัพท 

1      

2      

3      

4      

5      

 

ขอ 4. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเทากันทุกงวดเปนเดือนละ……………...……….บาท 

(อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณฯ ณ วันกู) เปนจํานวน……....…..งวด ตั้งแตเดือน………………………...…พ.ศ…………………..เปนตนไป 

 ขอ 5. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณ ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

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

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

 

 

 

 

 

 

  

สสธท.            เปนสมาชกิ................................             ไมเปนสมาชกิ 

สส.พชพ.       เปนสมาชกิ...............................            ไมเปนสมาชกิ 
 

ประกนัชีวิตกับบริษัท...................................วงเงิน.................................บาท 

ทุนเรือนหุน  ..........................................................บาท 

หนี้เงินกูสามญั / เงินกูพิเศษ         คงเหลอื............................................บาท 

หนี้เงินกูเพือ่พัฒนาฯ / การศึกษา  คงเหลือ.............................................บาท 

หนี้เงินกูเพือ่เหตฉุุกเฉนิ / (ATM) คงเหลือ................................................บาท 
 

    .............................................เจาหนาที่ผูตรวจ

ชื่อ ที่อยูของผูที่ขาพเจาใหทวงถามหนี้ได (ที่มิใชผูค้ําประกัน) 

ชื่อ......................................................................................... 

ที่อยู...................................................................................... 

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

 

รับที่……………….………/………………….….. 
 

วันที่…………..…………………….……....……. 

 

หนังสือกูที่…………….……./…..…………..….. 
 

วันที่…………………….……..……………………… 
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หนังสือยืนยันภาระผูกพัน 
  ตามที่ขาพเจาผูกู (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................เลขทะเบยีนสมาชิกที่........................ 

หนวยงาน (รพ./สสอ./ศูนย)....................................................ไดยื่นคําขอกูเงิน        สามัญ         พัฒนาคุณภาพชีวิต        เพื่อการศึกษา 

กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จํากัด  ในการนี้ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจรงิโดยหากขาพเจาใหถอยคําอันเปนเท็จ 

ยินดีใหสหกรณฯดําเนินคดีตามกฎหมายแกขาพเจาทันที 

- ขาพเจา       มี             ไมมี  หนี้เงินกูสวัสดิการกับธนาคาร.............................................จํานวนหนี้คงเหลือ..........................บาท 

สงชําระรายเดือนๆ ละ......................................... บาท 

- ขาพเจา       มี             ไมมี    หนี้เงินกูกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ  จํานวนหนี้คงเหลือ.........................บาท 

                                        สงชําระรายเดือนๆ ละ......................................... บาท              

- ขาพเจา       เปน          ไมเปน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นท่ีมวีัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

- ขาพเจา       อยู           ไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกฟองในคดีลมละลาย 

- ขาพเจา ฯ ยินยอมใหสหกรณฯตรวจสอบขอมูลหนี้ของขาพเจากับธนาคาร/บริษัทขอมูลเครดติแหงชาติ จํากัด ได 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผูกู 

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

 

บันทึกคํายินยอมของคูสมรสในการกูเงินกับสหกรณ 
 ขาพเจา(นาย/นาง)…………………….……………….………..…………อาย…ุ……………..ป ซึ่งเกี่ยวของเปน  สามี/ภรรยา ของ 

(นาย/นาง)………………………………………...………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขท่ี………….…….หมูที…่.……….…ซอย…………….……………

ถนน………………………...…..ตําบล…………..…..…………………อําเภอ………………..…………..…………จังหวัด…………………..……………... 

ซึ่งเปน สาม/ีภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหคํายินยอมในกรณีที่ สามี/ภรรยา ของขาพเจา ไดทําสญัญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั 

       (ลงชื่อ)……….…………………………………..…คูสมรสของผูกู 

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

 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
        เขียนที…่…………...…………………..………………… 

       วันท่ี………………………………..…………………….…………. 

 ขาพเจาไดพิจารณาขอมูล และไดตรวจสอบถูกตองแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี ้

 (1) ความมุงหมายและเหตผุลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกู เพื่อ……………………………………..………….…………… 

 (2) ในเวลานี้ผูขอกูมคีวามประพฤติซึ่งอาจจะถูกใหออกจากราชการหรือไม……………………………………..………… 

 (3) ผูขอกูมีหนีส้ินภายนอกสหกรณดังนี…้………………………………………………………………………………………………..  

(4) วันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

ขอรับรองวามีเงินไดคงเหลือชําระหนี้ โดยมยีอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี……………………………….…..…เปนเงิน..........…..………………บาท 

        

       (ลงชื่อ)……………………..…………..……..……หัวหนาการเงิน 

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

 

       (ลงชื่อ)…………………….…………………………ผูบังคับบัญชา 

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

       ตําแหนง………………………………………………. 

 

         โสด              หมาย/หยา 
 

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

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



ตรวจสอบถูกตองแลว 
 

อนุมัติจายเงิน………....…….……บาท   
 

ลงชื่อ…………..…………….…กรรมการ 

 

คําขอกูเงิน 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 
 

    เงินกูสามัญ......................เทาของเงินเดือน 

    เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตชวยเศรษฐกิจครอบครัว 

                 เงินกูเพื่อการศึกษาระดับ............................................................... 

      
       วันที…่…………………………….………..…………… 
 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

  
ขาพเจา……………………………………………….……..........เลขบัตรประจําตัวประชาชน                                               

อาย…ุ……..……ป  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………….…………..……หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได............................................................................ 

ตําแหนง.................................................หนวยงาน.......................................................อําเภอ........................................จังหวัด...................................

ไดรับเงินไดรายเดือน..............................บาทที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขที ่.............. .........หมูท่ี...............ตําบล ...............................................  

อําเภอ................................... จังหวัด ......................................... รหัสไปรษณีย......................ขอเสนอคําขอกูเงินกับสหกรณ โปรดพิจารณาดังตอไปนี้ 

 ขอ 1.ขาพเจาขอกูเงินของสหกรณ จํานวน……………………...………..บาท (………….………..…………………………………….………….….) 

โดยจะนําไปใชเพ่ือการ อุปโภค – บริโภค     พัฒนาคุณภาพชีวิต          การศึกษา           

 ขอ 2.ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูเขาทุนเรือนหุนตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

 ขอ 3.นอกจากคาหุนซ่ึงขาพเจามีอยูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลักประกันดังตอไปน้ี คือ:- 

ลําดับที ่
 

ชื่อ – สกลุ 

สถานภาพ 

สมรส/โสด/หมาย/หยา 

สมาชิก 

เลขทะเบียนที ่

เงินเดือนรายเดือน 

(บาท) 

หมายเลขโทรศัพท 

1      

2      

3      

4      

5      

 

ขอ 4. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเทากันทุกงวดเปนเดือนละ……………...……….บาท 

(อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของสหกรณฯ ณ วันกู) เปนจํานวน……....…..งวด ต้ังแตเดือน………………………...…พ.ศ…………………..เปนตนไป 

 ขอ 5. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณ ตามแบบท่ีสหกรณกําหนด 

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

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

 

 

 

 

 

สสธท.            เปนสมาชกิ................................             ไมเปนสมาชกิ 

สส.พชพ.       เปนสมาชกิ...............................            ไมเปนสมาชกิ 
 

ประกนัชีวิตกับบริษัท...................................วงเงิน.................................บาท 

ทุนเรือนหุน  ..........................................................บาท 

หนี้เงินกูสามญั / เงินกูพิเศษ         คงเหลอื............................................บาท 

หนี้เงินกูเพือ่พัฒนาฯ / การศึกษา  คงเหลือ.............................................บาท 

หนี้เงินกูเพือ่เหตฉุุกเฉนิ / (ATM) คงเหลือ................................................บาท 
 

    .............................................เจาหนาที่ผูตรวจ

ชื่อ ที่อยูของผูที่ขาพเจาใหทวงถามหนี้ได (ที่มิใชผูค้ําประกัน) 

ชื่อ......................................................................................... 

ที่อยู...................................................................................... 

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

 

รับที่……………….………/………………….….. 
 

วันที่…………..…………………….……....……. 

 

หนังสือกูที่…………….……./…..…………..….. 
 

วันที่…………………….……..……………………… 
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หนังสือยืนยันภาระผูกพัน 
  ตามที่ขาพเจาผูกู (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................เลขทะเบยีนสมาชิกที่........................ 

หนวยงาน (รพ./สสอ./ศูนย)....................................................ไดยื่นคําขอกูเงิน        สามัญ         พัฒนาคุณภาพชีวิต        เพื่อการศึกษา 

กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จํากัด  ในการนี้ขาพเจาขอใหถอยคําตามความสัตยจรงิโดยหากขาพเจาใหถอยคําอันเปนเท็จ 

ยินดีใหสหกรณฯดําเนินคดีตามกฎหมายแกขาพเจาทันที 

- ขาพเจา       มี             ไมมี  หนี้เงินกูสวัสดิการกับธนาคาร.............................................จํานวนหนี้คงเหลือ..........................บาท 

สงชําระรายเดือนๆ ละ......................................... บาท 

- ขาพเจา       มี             ไมมี    หนี้เงินกูกองทุนบําเหน็จบํานาญฯ  จํานวนหนี้คงเหลือ.........................บาท 

                                        สงชําระรายเดือนๆ ละ......................................... บาท              

- ขาพเจา       เปน          ไมเปน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นท่ีมวีัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

- ขาพเจา       อยู           ไมอยูในระหวางถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกฟองในคดีลมละลาย 

- ขาพเจา ฯ ยินยอมใหสหกรณฯตรวจสอบขอมูลหนี้ของขาพเจากับธนาคาร/บริษัทขอมูลเครดติแหงชาติ จํากัด ได 
 

(ลงช่ือ)................................................................ผูกู 

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

 

บันทึกคํายนิยอมของคูสมรสในการกูเงินกับสหกรณ 
 ขาพเจา(นาย/นาง)…………………….……………….………..…………อาย…ุ……………..ป ซึ่งเกี่ยวของเปน  สามี/ภรรยา ของ 

(นาย/นาง)………………………………………...………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขท่ี………….…….หมูที…่.……….…ซอย…………….……………

ถนน………………………...…..ตําบล…………..…..…………………อําเภอ………………..…………..…………จังหวัด…………………..……………... 

ซึ่งเปน สาม/ีภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหคํายินยอมในกรณีที่ สามี/ภรรยา ของขาพเจา ไดทําสญัญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพย

สาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั 

       (ลงชื่อ)……….…………………………………..…คูสมรสของผูกู 

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

 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
        เขียนที…่…………...…………………..………………… 

       วันท่ี………………………………..…………………….…………. 

 ขาพเจาไดพิจารณาขอมูล และไดตรวจสอบถูกตองแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี ้

 (1) ความมุงหมายและเหตผุลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกู เพื่อ……………………………………..………….…………… 

 (2) ในเวลานี้ผูขอกูมคีวามประพฤติซึ่งอาจจะถูกใหออกจากราชการหรือไม……………………………………..………… 

 (3) ผูขอกูมีหนีส้ินภายนอกสหกรณดังนี…้………………………………………………………………………………………………..  

(4) วันที่ไดรับการบรรจุเขารับราชการ (โปรดระบุ)......................................................................................... 

ขอรับรองวามีเงินไดคงเหลือชําระหนี้ โดยมยีอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ วันท่ี……………………………….…..…เปนเงิน..........…..………………บาท 

        

       (ลงชื่อ)……………………..…………..……..……หัวหนาการเงิน 

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

 

       (ลงชื่อ)…………………….…………………………ผูบังคับบัญชา 

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

       ตําแหนง………………………………………………. 

 

         โสด              หมาย/หยา 
 

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

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



 

เอกสารสําหรับผูค้ําประกัน และคูสมรส 
 
 

คํายินยอมของคูสมรสของผูคํ้าประกันในการค้ําประกันเงินกู 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้าํประกันมีคูสมรส) 

 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………….……………………….………………..………….…..……อาย…ุ……..……....ป ตั้งบานเรือน 

อยูบานเลขที…่………….หมูที…่…………ซอย………..……………………ถนน……….………………….…………..ตําบล…………..……………………

อําเภอ……………..…………………………จังหวัด………………………………ซึ่งเกี่ยวของเปน        สาม ี        ภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย 

ของ(นาย/นาง/นางสาว) / (ผูค้ําประกัน).......………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที่ ................. 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกู 

     เงินกูสามัญ 

     เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชวยเศรษฐกิจครอบครัว 

                เงินกูเพื่อการศึกษา  

กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จํากัด 

ซึ่ง(นาย/นาง/นางสาว)/ (ผูกู)…….………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบยีนที่ ............................... 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

เปนผูกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี ้และขาพเจาไดลงลายมือช่ือ 

ไวเปนสาํคัญ 

 

 

      (ลงชื่อ)…………………...….…………………………..…คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

 

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

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

 

      (ลงชื่อ)……………..…………………………………………..ผูค้ําประกัน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสําหรับผูค้ําประกัน  และคูสมรส 
 
 

คํายินยอมของคูสมรสของผูคํ้าประกันในการค้ําประกันเงินกู 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้าํประกันมีคูสมรส) 

 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………….……………………….………………..………….…..……อาย…ุ……..……....ป ตั้งบานเรือน 

อยูบานเลขที…่………….หมูที…่…………ซอย………..……………………ถนน……….………………….…………..ตําบล…………..……………………

อําเภอ……………..…………………………จังหวัด………………………………ซึ่งเกี่ยวของเปน         สามี        ภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย 

ของ(นาย/นาง/นางสาว) / (ผูค้ําประกัน).......………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที่ ................. 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกู 

    เงินกูสามัญ 

    เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชวยเศรษฐกิจครอบครัว 

               เงินกูเพื่อการศึกษา  

กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จํากัด 

ซึ่ง(นาย/นาง/นางสาว)/ (ผูกู)…….………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบยีนที่ ............................... 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

เปนผูกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี ้และขาพเจาไดลงลายมือช่ือ 

ไวเปนสาํคัญ 

 

 

      (ลงชื่อ)…………………...….…………………………..…คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

 

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

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

 

      (ลงชื่อ)……………..…………………………………………..ผูค้ําประกัน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสําหรับผูค้ําประกัน และคูสมรส 
 
 

คํายินยอมของคูสมรสของผูคํ้าประกันในการค้ําประกันเงินกู 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้าํประกันมีคูสมรส) 

 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………….……………………….………………..………….…..……อาย…ุ……..……....ป ตั้งบานเรือน 

อยูบานเลขที…่………….หมูที…่…………ซอย………..……………………ถนน……….………………….…………..ตําบล…………..……………………

อําเภอ……………..…………………………จังหวัด………………………………ซึ่งเกี่ยวของเปน        สาม ี        ภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย 

ของ(นาย/นาง/นางสาว) / (ผูค้ําประกัน).......………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที่ ................. 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกู 

    เงินกูสามัญ 

    เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชวยเศรษฐกิจครอบครัว 

               เงินกูเพื่อการศึกษา  

กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จํากัด 

ซึ่ง(นาย/นาง/นางสาว)/ (ผูกู)…….………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบยีนที่ ............................... 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

เปนผูกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี ้และขาพเจาไดลงลายมือช่ือ 

ไวเปนสาํคัญ 

 

 

      (ลงชื่อ)…………………...….…………………………..…คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

 

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

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

 

      (ลงชื่อ)……………..…………………………………………..ผูค้ําประกัน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสําหรับผูค้ําประกัน และคูสมรส 
 
 

คํายินยอมของคูสมรสของผูคํ้าประกันในการค้ําประกันเงินกู 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้าํประกันมีคูสมรส) 

 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………….……………………….………………..………….…..……อาย…ุ……..……....ป ตั้งบานเรือน 

อยูบานเลขที…่………….หมูที…่…………ซอย………..……………………ถนน……….………………….…………..ตําบล…………..……………………

อําเภอ……………..…………………………จังหวัด………………………………ซึ่งเกี่ยวของเปน         สามี        ภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย 

ของ(นาย/นาง/นางสาว) / (ผูค้ําประกัน).......………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที่ ................. 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกู 

     เงินกูสามัญ 

     เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชวยเศรษฐกิจครอบครัว 

                เงินกูเพื่อการศึกษา  

กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จํากัด 

ซึ่ง(นาย/นาง/นางสาว)/ (ผูกู)…….………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบยีนที่ ............................... 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

เปนผูกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี ้และขาพเจาไดลงลายมือช่ือ 

ไวเปนสาํคัญ 

 

 

      (ลงชื่อ)…………………...….…………………………..…คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

 

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

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

 

      (ลงชื่อ)……………..…………………………………………..ผูค้ําประกัน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารสําหรับผูค้ําประกัน และคูสมรส 
 
 

คํายินยอมของคูสมรสของผูคํ้าประกันในการค้ําประกันเงินกู 
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

(ใชเฉพาะกรณีที่ผูค้าํประกันมีคูสมรส) 

 

 ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)…………….……………………….………………..………….…..……อาย…ุ……..……....ป ตั้งบานเรือน 

อยูบานเลขที…่………….หมูที…่…………ซอย………..……………………ถนน……….………………….…………..ตําบล…………..……………………

อําเภอ……………..…………………………จังหวัด………………………………ซึ่งเกี่ยวของเปน         สามี         ภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย 

ของ(นาย/นาง/นางสาว) / (ผูค้ําประกัน).......………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบียนที่ ................. 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

ยินยอมใหคูสมรสของขาพเจาเปนผูค้ําประกันเงินกู 

    เงินกูสามัญ 

    เงินกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชวยเศรษฐกิจครอบครัว 

               เงินกูเพื่อการศึกษา  

กับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสมีา จํากัด 

ซึ่ง(นาย/นาง/นางสาว)/ (ผูกู)…….………………….………………..…………..……เปนสมาชิกสหกรณเลขทะเบยีนที่ ............................... 

หนวยงาน ....................................................................อําเภอ.....................................................จังหวดั.........................................  

เปนผูกูเงินจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากดั ตามหนังสือค้ําประกันเงินกูขางตนนี ้และขาพเจาไดลงลายมือช่ือ 

ไวเปนสาํคัญ 

 

 

      (ลงชื่อ)…………………...….…………………………..…คูสมรสผูใหคํายินยอม 

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

 

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

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

 

      (ลงชื่อ)……………..…………………………………………..ผูค้ําประกัน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนในการยื่นกูใหแกสมาชิกขาราชการ/ลูกจางประจํา สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

- สมาชิกยืน่คําขอกูสามัญ  เงนิกูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติชวยเศรษฐกิจครอบครัว  เงินกูเพื่อการศึกษา 

ใหดําเนินการ ดังนี ้

1. สมาชิกยืน่คําขอกูเงินดวยตนเอง พรอมเอกสารประกอบคําขอกู ยื่นคําขอกูไดไมเกินวันพุธ เวลา 15.00 น. เวนแตวันพุธใด

เปนวันหยุดราชการ สหกรณจะรับคําขอกู ถึงวันที่กอนวันหยุดราชการ ในสัปดาหนั้น ๆ 

2. เจาหนาที่ตรวจสอบหลักฐานประกอบคําขอกู ดังนี ้

ผูกู 

1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวลูกจาง หรือ บัตรประจําตัวประชาชนที่ยงัไมหมดอายุ  

อยางใดอยางหนึ่ง จาํนวน  1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน จาํนวน 1 ฉบับ มีรายละเอียดที่อยู และชือ่ / ชื่อสกุลผูกูชัดเจน 

3. สําเนาใบสาํคัญการสมรส หรือ สําเนาใบสาํคัญการหยา (แลวแตกรณี) จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ / ชื่อสกุล จํานวน 1 ชุด 

5. สําเนาใบมรณบัตร ในกรณีคูสมรสถึงแกกรรม จํานวน 1 ฉบับ 

6. สลิปเงนิเดือนที่เปนปจจบุันโดยมีเจาหนาที่การเงินของหนวยงานลงลายมือชื่อกํากับดวย 

7. สําเนาหนาบัญชีเงนิฝากธนาคาร และรายการบัญชีที่แสดงยอดเงินเดือนโอนเขาบัญชีเงินฝากธนาคารเดือนลาสุด 

(Statement) 

คูสมรสผูกู 

1. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ บัตรประจําตัวลูกจาง หรือ บัตรประจําตัวประชาชนที่ยงัไมหมดอายุอยางใด 

อยางหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ 

2. สําเนาทะเบียนบาน จาํนวน 1 ฉบับ มีรายละเอียดที่อยู และชือ่ / ชื่อสกุลผูกูชัดเจน 

ผูค้ําประกันและคูสมรส (ใชเหมือนกับผูกูทุกประการเวนแตในขอ 6 และขอ 7) 

     3.   เจาหนาที่สินเชื่อคํานวณวงเงินใหกูแกสมาชิก 

     4.   เจาหนาที่สินเชื่อออกหนังสือกู หนังสือยินยอมใหสวนราชการหักเงินชาํระหนี้สหกรณ เพื่อใหผูกูลงลายมือในสัญญาเงินกู 

     5.   เจาหนาที่สินเชื่อออกหนังสือค้ําประกัน เพื่อใหผูค้ําประกัน ลงลายมือในสญัญาค้าํประกันเงินกู 

     6.   การลงลายมือชื่อของผูค้ําประกัน สามารถทําได 3 วิธี ดังนี ้

          6.1  ผูค้ําประกันเงินกูทุกคนตองเดินทางมาลงลายมือชื่อเพือ่ค้ําประกัน ตอเจาหนาทีส่หกรณ ที่สํานักงานสหกรณ 

               หรือ 

          6.2  ผูกูนําสัญญาค้าํประกันที่เจาหนาที่สหกรณ จัดพิมพรายละเอียดการค้ําประกัน นาํไปใหผูค้ําประกันเงินกู 

                ลงลายมือชื่อตอหนาพยานที่เปนสมาชิกสหกรณฯ ที่มิไดเปนผูกูหรือผูค้ําประกัน หรือคูสมรสในสัญญานัน้ ๆ  

               หรือ 

         6.3   ผูค้ําประกันเงินกู เดินทางมาลงลายมือชื่อเพื่อค้ําประกัน ตอหนาเจาหนาทีส่หกรณที่สํานักงานสหกรณบางสวน 

                และผูกูนาํสัญญาคํ้าประกันบางสวนไปใหผูค้าํประกันลงลายมือชื่อตอหนาพยานที่เปนสมาชิกสหกรณฯ  

                ที่มิไดเปนผูกูหรือผูค้ําประกนั หรือคูสมรสในสัญญานัน้ ๆ 

     7.   คณะกรรมการเงินกูพิจารณา อนุมัติเงินกู 

     8.   ฝายจัดการทํารายการอนุมัติเงินกู และดาํเนินการจายเงินกูแกสมาชิก โดยวิธีโอนเงนิเขาบัญชีเงนิฝาก หรือ  

จายเปนเช็คใหกับสมาชิก (ผูกู) ตามตารางวันที่กําหนดการจายเงินกูใหแกสมาชิก  

 

       รับทราบ ..................................................  สมาชิกผูกู 

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

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


