
 

พนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข   ลูกจางชั่วคราว 

การจัดพิมพเอกสารคําขอกูใหปฏิบตัิดังนี ้
 

Download เอกสารแลว Save ไวในเครื่องของทานไวกอน 

แลวจึงสั่งพิมพ หากทานไมปฏิบัติตาม ขอความบางสวนจะไมสมบูรณ 

1.  จัดพมิพคําขอกูจํานวน  2  ชุด(ตนฉบับและสําเนา) 

2.  จัดพมิพหนังสือยืนยันภาระผูกพัน ไวดานหลังคําขอกูทุกครั้ง 

3.  หนังสอืค้ําประกัน ไมมีอยูในเอกสารชุดนี ้ผูค้ําประกันตองไปดําเนินการลงลายมือชื่อ       

     ที่สหกรณเทาน้ัน โดยไปลงลายมือชือ่พรอมกับผูกู และตองนําเอกสารหลักฐานของ 

     ผูค้ําประกันและคูสมรส(ถาม)ี ไปแสดงเพ่ือเปนหลักฐานประกอบในการคํ้าประกันดวย 

4.  คํายินยอมของคูสมรสผูค้ําประกันเงินกูในการคํ้าประกันเงินกู  ใหจัดพิมพตามแบบ 

    ที่กําหนด เฉพาะผูค้ําประกันที่มีคูสมรส คนละ 1 ฉบับ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หลักเกณฑการขอกูเงิน 

สําหรับ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจางชั่วคราว  

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

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

1. สมาชิกสามารถกูสามัญไดตามเกณฑอายุการเปนสมาชิก  ดังนี้    
   กลุมพนักงานราชการ 
   -  ตั้งแต 1 ป อายกุารทํางานไมต่ํากวา 4 ป  มีสิทธกิูเงินได  15 เทา ของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกิน 300,000 บาท       สงชําระไมเกิน  96 งวด (เดือน) 

    - ตั้งแต 1 ป อายกุารทํางานไมต่ํากวา 8 ป  มีสิทธกิูเงินได  35 เทา ของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกิน 600,000 บาท       สงชําระไมเกิน  96 งวด (เดือน) 

   -  ตั้งแต 1 ป อายกุารทํางานไมต่ํากวา 12 ป  มีสิทธกิูเงินได  55 เทา ของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกิน 900,000 บาท      สงชําระไมเกิน  96งวด (เดือน) 

- กูสามัญคํานวณวงเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของคาหุน และหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูในสหกรณฯ สงชาํระไมเกิน  96 งวด (เดือน) 

 

กลุมพนกังานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจางชั่วคราว 
  - ตั้งแต 1 ป อายุการทาํงานไมต่ํากวา 3 ป  มีสิทธิกูเงินได 3 เทาของเงินไดรายเดือน  แตตองไมเกิน 50,000 บาท สงชําระไมเกิน  72 งวด (เดือน)              

  - ตั้งแต 1 ป ถึง 5 ป อายุการทาํงานไมต่ํากวา 5 ป มีสิทธกิูเงินได 5 เทาของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกิน 100,000 บาท สงชําระไมเกิน  72 งวด (เดือน) 

  - ตั้งแต 1 ปถึง 10 ป อายุการทํางานไมต่ํากวา 10 ป มีสิทธิกูเงินได 15 เทา ของเงินไดรายเดือน แตตองไมเกิน 200,000 บาท สงชําระไมเกิน 72งวด (เดือน) 

- กูสามัญคํานวณวงเงินกูไมเกินรอยละ 90 ของคาหุน และหรือเงินฝากที่ผูกูมีอยูในสหกรณฯ สงชาํระไมเกิน  72 งวด (เดือน) 

* โดยใหมีสมาชิกสามคนค้ําประกัน 

* สมาชิกผูกูและผูคํ้าประกันตองมาลงลายมือชื่อในสัญญาเงินกูทีส่หกรณ                                                              

      * สมาชิกผูกูตองทําประกันความเสี่ยงอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางท่ีมีความคุมครองหนี้เงินกูสวนที่เกินกวาเงินคาหุน  ไดแก 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชกิสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขไทย (สสธท.) หรือ สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห    

      เพื่อนชวยเพื่อนสหกรณออมทรัพยจังหวัดนครราชสีมา หรือ ทําประกันชีวิตกับบริษัทประกันชีวติ ที่สหกรณกําหนด ฯลฯ 

* การนับอายุการทํางาน จะนับรวมการทํางานในตําแหนงลูกจางช่ัวคราว/พนักงานกระทรวงสาธารณสุข/ลูกจางช่ัวคราว                            

ตอเนื่องเฉพาะที่ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภมูิ บุรีรมัย สรุินทร โดยมีหนังสือรับรองอายุการทํางาน 

ของสมาชิกใหเปนไปตามแบบที่สหกรณกําหนดไวในชุดคําขอกู 

*  สมาชิกจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิอยางนอยรอยละ 12.50 ของเงินไดรายเดือน เมื่อหักคาใชจายของหนวยงานและ                        

เงินงวดชําระหนี้ที่สงตอสหกรณฯ 

* สมาชิก ที่เปนสมาชิกตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2563 เมื่อขอกูจะตองมีเงินไดรายเดือนคงเหลือสุทธิอยางนอยรอยละ 30 ของเงินได 

รายเดือน เมื่อหักคาใชจายของหนวยงาน และเงินงวดชําระหนี้ทีส่งตอสหกรณฯ (เปนไปตาม พ.ร.บ. สหกรณ ฉบับใหม กําหนด) 

2. กําหนดการจายเงินกู    
1.  กําหนดการจายเงินกูใหเปนไปตามตารางการจายเงินกูท่ีสหกรณกําหนด ท้ังน้ีงดการจายเงินกูในวนัศุกรที่ตรงกับสปัดาหวันสิ้นเดือน 

2.  กําหนดการยื่นคําขอกูภายในวันพุธไมเกินเวลา 15.00 น. กอนสัปดาหที่มีการจายเงินกู  เวนแตวันพุธใดเปนวันหยุดราชการ สหกรณจะ

รับคําขอกูถึงวันท่ีกอนวันหยุดราชการในสัปดาหนั้น ๆ ไมเกินเวลา 15.00 น. และยื่นขอกูดวยตนเองและผูคํ้าประกันตองมาลงลายมือชือ่

ค้ําประกันที่สหกรณ โดยอาจมาลงลายมือชื่อพรอมกับผูกู หรือ อาจมาลงลายมือชื่อ ภายหลัง แตตองดําเนินการใหเสร็จสิ้น 

กอนวันปดรับคําขอกู 

     3.  เอกสารประกอบคําขอกูครบถวน ผูค้ําประกันมาลงลายมือช่ือครบถวนถูกตอง สามารถขอใหสหกรณฯ จะโอนเงินกูเขาบัญชีเงินฝาก

สมาชิกได  ดังน้ีธนาคารกรุงไทย หรือ  ธนาคารกรุงเทพ  หรือ ธนาคารออมสิน หรือ บัญชีเงินฝากของสหกรณ โดยถายเอกสารหนาบญัชีเงิน

ฝากที่มีชือ่สมาชิก และเลขที่บัญชีท่ีเปนปจจุบันพรอมรับรองสําเนา สงตอเจาหนาทีส่หกรณ   พรอมกบัการยื่นขอกู 

 

 
 

 

หมายเหต ุ สมาชิกที่เปนสมาชิกสหกรณตั้งแตวันที่  1  มกราคม  2557  ตองผานการเขารวมโครงการพัฒนาความรูใหแกสมาชิก 

เกี่ยวกับอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ ขอบังคับและ ระเบียบที่สหกรณจัดขึ้น 



 

เอกสารประกอบคําขอกูเงิน 
 

 เอกสารทุกฉบับตองถายจากตนฉบับพรอมกับรับรองสําเนาโดยเจาของเอกสารเทานั้นและถายเอกสาร 

ชัดเจนการรับรองสําเนาเอกสาร ใหผูเปนเจาของเอกสาร  รับรองสําเนาดวยตนเองโดยมีลายมือช่ือ  

ชื่อ – สกุลตัวบรรจง  ตําแหนง  หนวยงานและวันเดือนปที่รับรองสําเนา 

   การยื่นคําขอกูเงินทุกครั้ง ใหนําบัตรประจําตัวฉบับจริงของผูค้ําประกันทุกคน ไปแสดงตอเจาหนาที่

สหกรณดวย 

ผูกู 
1.  สําเนาบตัรประจําตัวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข /พนักงานราชการหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุอยางใดอยางหนึ่ง 

จํานวน1ฉบับ 

2.  สําเนาทะเบียนบานจํานวน1ฉบับมีรายละเอยีดที่อยูและชื่อ/ชื่อสกุลผูกูชัดเจน 

3.  สําเนาใบสําคญัการสมรสหรือสําเนาใบสาํคัญการหยา(แลวแตกรณี) จํานวน 1 ฉบับ 

4.  สําเนาเอกสารการเปลีย่นชื่อ/ชื่อสกุล  จํานวน  1  ชุด 

5.  ใบมรณบัตรในกรณคีูสมรสผูกูถึงแกกรรมจํานวน  1  ฉบับ 

6.  สลิปเงินเดือนท่ีเปนปจจุบันโดยมีเจาหนาที่การเงินของหนวยงานลงลายมือช่ือกํากับดวย 

7.  สําเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคารและรายการบัญชีท่ีแสดงยอดเงนิเดือนโอนเขาบญัชีเงินฝากธนาคารเดือนลาสดุ 

8.  คําสั่งจางตั้งแตแรกเริ่มปฎิบตัิงาน และคําสั่งการปฏิบตัิงานลาสุด หรือบัญช ีหรือสลิปการจายเงินเดือน หรือเอกสารอื่นๆ 

    ที่แสดงการปฏิบัติงานในจังหวดันครราชสีมา  ชัยภูมิ  บรุีรัมย  สรุินทร และหนังสือรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานไปแสดง 

     ประกอบการขอกู 

คูสมรสผูกู 
1.  สําเนาบตัรประจําตัวขาราชการหรือบัตรประจําตัวลกูจางประจาํหรือบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอาย ุ

อยางใดอยางหนึ่งจํานวน1ฉบับ 

2.  สําเนาทะเบียนบานจํานวน1 ฉบับมีรายละเอยีดที่อยูและชื่อ/ชื่อสกุลชัดเจน 

ผูคํ้าประกันและคูสมรส(ใชเหมือนกับผูกูทกุประการเวนแตในขอ 6 และ ขอ 7 ) 
 

ขอปฏิบัติเพิ่มเติม 
1.  การลงลายมือช่ือของผูบังคับบญัชาหรือหัวหนาหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายตามที่หนวยงานกําหนดหากไมสามารถ 

ลงลายมือช่ือได ใหผูรักษาราชการเปนผูลงลายมือช่ือแทนพรอมกับแนบสําเนาหนังสือรักษาราชการแทนและรับรองสําเนาดวย 

2.  การลงลายมือช่ือของผูกูและผูค้ําประกันรวมถึงคูสมรสตองลงลายมือชื่อใหเหมือนกับสําเนาบัตรประจําตัวที่นําสงเปน 

 เอกสารประกอบคําขอกู 

3.  กรณีเขียนขอความผิดใหใชวิธีขีดฆาแลวลงลายมือช่ือกํากับและเขียนใหมบริเวณที่ใกลเคยีงท่ีสุด หามใช น้ํายาลบคําผิด  

หรือ ใชยางลบ เด็ดขาด มิฉะนั้นสหกรณจะไมรับพิจารณา 

4.  สมาชิกตองกรอกขอความใหครบถวนเชนเขียนที่วันที่พยานผูเขยีนอายุตําแหนงบันทึกพิจารณาความเห็น 

     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 
 
       พนักงานราชการ 
 

                                                                     พนักงานกระทรวงสาธารณสุข /ลูกจางชั่วคราว 

 

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

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

  

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

อาย…ุ……..……ป  สมาชิกเลขทะเบียนที…่……….…………..……หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได...................................................................

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

จังหวัด...................................ไดรบัเงินไดรายเดือน...............................บาทที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขท่ี........................หมูที.่............... 

ตําบล ..........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี ............................. 

ขอเสนอคําขอกูเงินกับสหกรณ โปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

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

โดยจะนําไปใชเพื่อการ           อุปโภค – บริโภค          

 ขอ 2.ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูเขาทุนเรือนหุนตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

 ขอ 3.นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามอียูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลกัประกันดังตอไปนี้ คือ:- 

ลําดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 

สถานภาพ 

สมรส/โสด/หมาย/หยา 
สมาชิก 

เลขทะเบียนที ่

เงินไดรายเดือน 

(บาท) 

หมายเลขโทรศัพท 

1      

2      

3      

 

ขอ 4. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบี้ยรวมกนัเทากันทุกงวดเปนเดือนละ……………...……….บาท 

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

 ขอ 5. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 

             (ลงช่ือ)....................................................................ผูขอกู 

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

 

 

 

 

รับที่……………….………/………………….….. 
 

วันที่…………..…………………….……....……. 

 

หนังสือกูที่…………….……./…..…………..….. 
 

วันที่…………………….……..……………………… 

สสธท.            เปนสมาชิก................................            ไมเปนสมาชิก 

สส.พชพ.       เปนสมาชิก...............................  ไมเปนสมาชิก 
 

ประกันชีวิตกบับริษัท.......................................วงเงิน...............................บาท 

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

หนี้เงินกูสามัญ คงเหลือ............................................บาท 
 

    .............................................เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

ชื่อ ที่อยูของผูที่ขาพเจาใหทวงถามหนี้ได (ที่มิใชผูค้ําประกัน) 

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

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

..............................................................................................
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หนังสือยืนยันภาระผูกพัน 

 
  ตามที่ขาพเจาผูกู (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................เลขทะเบียนสมาชิกที่........................ 

หนวยงาน (รพ./สสอ./ศูนย/รพ.สต.)............................................................ไดยื่นคําขอกูกบั สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสีมา จํากัด  ในการนี้ขาพเจาขอให

ถอยคาํตามความสัตยจริง โดยหากขาพเจาใหถอยคําอันเปนเท็จ ยินดีใหสหกรณฯดําเนินคดีตามกฎหมายแกขาพเจาทันท ี

- ขาพเจา        ม ี            ไมมี  หนี้เงินกูสวัสดิการกับธนาคาร.............................................จํานวนหนี้คงเหลือ..........................บาท 

สงชําระรายเดือน ๆ ละ ....................................  บาท 

- ขาพเจา        เปน          ไมเปน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

- ขาพเจา        อยู            ไมอยู  ในระหวางถกูพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกฟองในคดีลมละลาย 

- ขาพเจาฯ   ยินยอมใหสหกรณฯตรวจสอบขอมูลหนี้ของขาพเจากับธนาคาร/บรษิัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ได 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผูกู 

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

 

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

(นาย/นาง)………………………………………...………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที…่……….…….หมูที่….……….…ซอย…………….……………ถนน………………………...…..

ตําบล…………..…..…………………อําเภอ………………..…………..…………จังหวัด…………………..……………...ซึ่งเปน สาม/ีภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหคํายินยอม 

ในกรณีที่ สามี/ภรรยา ของขาพเจา ไดทําสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จาํกัด 

        

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

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

 

 

 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
        เขียนที่……………...…………………..………………… 

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

 ขาพเจาไดพิจารณาขอมูล และไดตรวจสอบถูกตองแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี ้

 (1) ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกู เพื่อ……………………………………..………….…………….................................... 

 (2) ในเวลานี้ผูขอกูมีความประพฤติซ่ึงอาจจะถกูใหออกจากราชการหรือไม……………………………………..…………................................... 

 (3) ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณดังนี…้………………………………………………………………………………………………..................................... 

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

ขอรับรองวามีเงินไดคงเหลือชําระหนี้ โดยมียอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ วันที…่…………………………..................….…..…เปนเงิน..........…..………………บาท 

        

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

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

 

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

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

       ตําแหนง………………………………………………. 

 

 

 

       โสด               หมาย/หยา 
 

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

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

สมาชิกกลุม โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลตอง

ใหผูบังคับบัญชาลงลายมือชื่อในชองนี้ดวย 

 

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

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

ตําแหนง ผอ.รพ.สต. ......................................... 

 

 
ประทับตรา 



ตรวจสอบถูกตองแลว 
 

อนุมัติจายเงิน………….....……….……บาท   
 

ลงชื่อ…………….……………..……กรรมการ 

 

 

คําขอกูเงิน 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 
 
       พนักงานราชการ 
 

                                                                     พนักงานกระทรวงสาธารณสุข /ลูกจางชั่วคราว 

 

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

เรียน   คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด 

  

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

อาย…ุ……..……ป  สมาชิกเลขทะเบียนที…่……….…………..……หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได...................................................................

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

จังหวัด...................................ไดรบัเงินไดรายเดือน...............................บาทที่อยูที่สามารถติดตอได บานเลขท่ี........................หมูที่................ 

ตําบล ..........................................อําเภอ...............................................จังหวัด.............................................รหสัไปรษณยี ............................. 

ขอเสนอคําขอกูเงินกับสหกรณ โปรดพิจารณาดังตอไปนี ้

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

โดยจะนําไปใชเพื่อการ           อุปโภค – บริโภค          

 ขอ 2.ขาพเจายินยอมใหหักเงินกูเขาทุนเรือนหุนตามระเบียบวาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกสหกรณ 

 ขอ 3.นอกจากคาหุนซึ่งขาพเจามอียูในสหกรณ ขาพเจาขอเสนอหลกัประกันดังตอไปนี้ คือ:- 

ลําดับที ่
 

ชื่อ – สกุล 

สถานภาพ 

สมรส/โสด/หมาย/หยา 
สมาชิก 

เลขทะเบียนที ่

เงินไดรายเดือน 

(บาท) 

หมายเลขโทรศัพท 

1      

2      

3      

 

ขอ 4. ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอสงเงินตนและดอกเบี้ยรวมกนัเทากันทุกงวดเปนเดือนละ……………...……….บาท 

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

 ขอ 5. ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูใหไวตอสหกรณ ตามแบบที่สหกรณกําหนด 

 

             (ลงช่ือ)....................................................................ผูขอกู 

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

 

 

 

  

สสธท.            เปนสมาชิก................................            ไมเปนสมาชิก 

สส.พชพ.       เปนสมาชิก...............................  ไมเปนสมาชิก 
 

ประกันชีวิตกบับริษัท.......................................วงเงิน...............................บาท 

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

หนี้เงินกูสามัญ คงเหลือ............................................บาท 
 

    .............................................เจาหนาที่ผูตรวจสอบ 

ชื่อ ที่อยูของผูที่ขาพเจาใหทวงถามหนี้ได (ที่มิใชผูค้ําประกัน) 

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

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

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

 

รับที่……………….………/………………….….. 
 

วันที่…………..…………………….……....……. 

 

หนังสือกูที่…………….……./…..…………..….. 
 

วันที่…………………….……..……………………… 
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หนังสือยืนยันภาระผูกพัน 

 
  ตามที่ขาพเจาผูกู (นาย/นาง/นางสาว) .................................................................เลขทะเบียนสมาชิกที่........................ 

หนวยงาน (รพ./สสอ./ศูนย/รพ.สต.)............................................................ไดยื่นคําขอกูกบั สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสีมา จํากัด  ในการนี้ขาพเจาขอให

ถอยคาํตามความสัตยจริง โดยหากขาพเจาใหถอยคําอันเปนเท็จ ยินดีใหสหกรณฯดําเนินคดีตามกฎหมายแกขาพเจาทันท ี

- ขาพเจา        ม ี            ไมมี  หนี้เงินกูสวัสดิการกับธนาคาร.............................................จํานวนหนี้คงเหลือ..........................บาท 

สงชําระรายเดือน ๆ ละ ....................................  บาท 

- ขาพเจา        เปน          ไมเปน  สมาชิกสหกรณออมทรัพยอื่นที่มีวัตถุประสงคในการใหกูยืมเงิน 

- ขาพเจา        อยู            ไมอยู  ในระหวางถกูพิทักษทรัพยในคดีลมละลาย และไมอยูในระหวางถูกฟองในคดีลมละลาย 

- ขาพเจาฯ   ยินยอมใหสหกรณฯตรวจสอบขอมูลหนี้ของขาพเจากับธนาคาร/บรษิัทขอมูลเครดิตแหงชาติ จํากัด ได 
 

(ลงชื่อ)................................................................ผูกู 

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

 

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

(นาย/นาง)………………………………………...………..ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที…่……….…….หมูที่….……….…ซอย…………….……………ถนน………………………...…..

ตําบล…………..…..…………………อําเภอ………………..…………..…………จังหวัด…………………..……………...ซึ่งเปน สาม/ีภรรยา ที่ชอบดวยกฎหมาย ใหคํายินยอม 

ในกรณีที่ สามี/ภรรยา ของขาพเจา ไดทําสัญญาเงินกูกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จาํกัด 

        

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

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

 

 

 

บันทึกการพิจารณาใหความเห็นของผูบังคับบัญชา 
        เขียนที่……………...…………………..………………… 

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

 ขาพเจาไดพิจารณาขอมูล และไดตรวจสอบถูกตองแลว ขอใหความเห็นดังตอไปนี ้

 (1) ความมุงหมายและเหตุผลแหงเงินกูซึ่งชี้แจงไวในคําขอกู เพื่อ……………………………………..………….…………….................................... 

 (2) ในเวลานี้ผูขอกูมีความประพฤติซึ่งอาจจะถกูใหออกจากราชการหรือไม……………………………………..…………................................... 

 (3) ผูขอกูมีหนี้สินภายนอกสหกรณดังนี…้………………………………………………………………………………………………..................................... 

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

ขอรับรองวามีเงินไดคงเหลือชําระหนี้ โดยมียอดเงินคงเหลือสุทธิ ณ วันที…่…………………………..................….…..…เปนเงิน..........…..………………บาท 

        

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

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

 

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

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

       ตําแหนง………………………………………………. 

 

 

 

       โสด               หมาย/หยา 
 

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

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

สมาชิกกลุม โรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลตอง

ใหผูบังคับบัญชาลงลายมือชื่อในชองนี้ดวย 

 

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

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

ตําแหนง ผอ.รพ.สต. ......................................... 

 

 
ประทับตรา 



 

 

 

 

 

 
ที่ ............................................................      ..................................................................

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

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

 

 

  หนังสือฉบับนี้ใหไวเพื่อรับรองวา (นาย/นาง/นางสาว)......................................................................................……… 

ตําแหนง ......................................................................... ซึ่งเปนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข / ลูกจางช่ัวคราว  หรือ พนักงานราชการ   

หนวยงาน  ................................................................................................................... ตําบล.................................................................... 

อําเภอ ...................................................................จังหวัด .....................................................โทร.............................................................. 

บรรจุเขารับราชการ  ตั้งแตวันที่ ............................................................... ถึงวนัที่ ...............................................................  (ปจจุบัน) 

รวมระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ...................... ป ................... เดือน   จริง 

 

 

  ใหไว  ณ  วันท่ี .............................................................. 

 

 

 

 

 

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

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

ตําแหนง ..................................................................    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   1.  หนวยงานตนสังกัดสมาชกิสามารถจัดพิมพหนังสอืรับรองไดเอง โดยอางอิงเนื้อหาจากหนังสือรับรองฉบับนี ้

               2.  กรณีสมาชิกเคยปฏิบัติงานเกินกวา 1 หนวยงาน ใหออกหนังสือรับรองหนวยงานละ 1 ฉบับ 

 

หนังสือรับรอง 

 

ประทับตรา 



 

 

 

เอกสารสําหรับผูค้ําประกันและคูสมรส 
 
 

คํายินยอมของคูสมรสในการค้ําประกันเงินกู 
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......................................... 
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