
บัญชีเงินกูท่ี............................/...................................(

 ขาพเจา.... ...... .... .. ....... .. .... .......... .. .... .. ...... ...

เลขทะเบียนท่ี.................ตําแหนง...................................เงินเดอืน

อําเภอ...................................จังหวัด........................................

ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 

 ขอ 1. ผูกู ขอกูเงินจากผูใหกู เปนวงเงนิจํานวน

ณ วันที.่.......................................ผูกูมีทุนเรือนหุน..................................................

 ขอ 2. ผูกูขอใหผูใหกูหักเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินที่ผูกูคางชําระจากเงินกูตามขอ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด เพื่อรอไวเตรียมจายเมื่อผูกูตองการ

 ขอ 3. เมื่อผูกูตองการใชเงินกูจํานวนเทาใดก็ไดแตไมเกินวงเงินกูตามขอ 

จากบัญชีของผูใหกูไปเขาบัญชีออมทรัพยของผูกู เลขบัญชีท่ี

การโอนเงินกูเขาบัญชีในวันใดยอมเปนหลักฐานวาผูกูไดรับเงินจากผูใหกูแลวในวันนั้นและใหถือวาเริ่มตนการกูเงินตามหนัง

 ขอ 4. ผูกูตกลงวา จะชําระหนี้เปนงวดรายเดือนภายในวันทําการของทุกส้ินเดือน ชําระหนี้เ งินตนเดือนละ

(...........................................................) พรอมดอกเบี้ย สวนตนเงินที่เหลือ หากผูกูประสงคชําระทั้งหมดหรือบางสวนใหชําระที่สหกรณหรือโ

บัญชีเงินฝากของสหกรณ 

 ขอ 5. ผูกูยินยอมจายดอกเบ้ีย ตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากเงนิตนคางชําระเปนรายวัน

 ขอ 6. ผูกูยินยอมและขอรองใหผูบังคบับัญชา หรือเจาหนาที่ผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินงวดชําระหน้ีของ

 ขอ 7. หากผูกูไมอาจชําระเงินงวดตามที่กําหนดไดจะตองติ

 ขอ 8. ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับ และระเบียบวาดวยการใหเงินกูฯ ของผูให

รวมทั้งหากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซ่ึงผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา

 ขอ 9. หากผูกูผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ใหถือวาผิดนัดชาํระหนี้ทั้งหมด สญัญากูเปนอันถงึกําหนดชําระโดยพลัน 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินจนกวาผูกูไดชําระหนี้เปนปกติ ผูกูยินยอมใหผูใหกูฟองรองบังคับคดีไดทันที

การดําเนินคดีแกผูใหกูโดยครบถวน 

 ผูกูไดอานและเขาใจขอความในหนังสือกูเงินนี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วันที่ทําหนังสือนี้
  

                                                

    
    
                                 

                             

                                                                            

                                                                                   

สญัญาเดิมเลขที................................... 

ตรวจแล้วถกูต้อง 

(ลงชือ)....................................................เจ้าหน้าทีประจําหน่วย

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

(ลงชือ)...................................................................ผู้ให้กู้  

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

                         ผู้จดัการ 

(ลงชือ)................................................................ผู้อนุมตัิ 

(ประธานกรรมการ/รองประธาน/หรือผู้ทไีด้รับมอบ) 

 

หนังสือกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

............................/...................................(เจาหนาที่สหกรณกรอก) 

ทําที่  สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจงัหวัดนครศรีธรรมราช 

วนัที่  ……………………...................

... .... .. ...... .. .. ............. .... ... ... ... ...... .... .เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด 

เงินเดอืน................................... บาท สังกัดหนวยงาน.................................

................โทร.................................ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูกู” ไดทําหนังสือกูเงินไวใหแกสหกรณ

ออมทรัพยสาธารณสุขจงัหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ผูใหกู” เพื่อเปนหลักฐานดังตอไปนี้ 

เปนวงเงินจํานวน............................................บาท (......................................................)

..................................................บาท (.......................................................)

ผูกูขอใหผูใหกูหักเงินกูเพ่ือเหตฉุุกเฉนิที่ผูกูคางชําระจากเงินกูตามขอ 1. ออกกอน แลวนําเงินตามวงเงนิกูที่เหลือไปเขาบัญชีของผูใหกู ณ 

งการ 

เมื่อผูกูตองการใชเงินกูจํานวนเทาใดกไ็ดแตไมเกนิวงเงินกูตามขอ 1 ก็จะทํารายการกูที่ตู ATM ธนาคารกรุงไทย จาํกัด เพื่อโอนเงิน

เลขบัญชีที่..................................................................... และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพย

การโอนเงินกูเขาบัญชีในวันใดยอมเปนหลักฐานวาผูกูไดรับเงินจากผูใหกูแลวในวันนั้นและใหถือวาเริ่มตนการกูเงินตามหนัง

จะชําระหนี้เปนงวดรายเดือนภายในวันทําการของทุกสิ้นเดือน ชําระหน้ีเงินตนเดือนละ

พรอมดอกเบี้ย สวนตนเงินที่เหลือ หากผูกูประสงคชําระทั้งหมดหรือบางสวนใหชําระที่สหกรณหรือโ

ผูกูยนิยอมจายดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากเงินตนคางชําระเปนรายวัน

ผูกูยินยอมและขอรองใหผูบงัคับบญัชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงนิไดรายเดือนของผูกู หักเงินงวดชําระหนี้ของ

หากผูกูไมอาจชําระเงินงวดตามที่กําหนดไดจะตองตดิตอกับผูใหกูโดยเร็ว หรือภายในระยะเวลาที่ผูใหกูแจงใหทราบ

ผูกูทราบและเขาใจดี ขอยอมรับผูกพันตามขอบังคับ และระเบียบวาดวยการใหเงินกูฯ ของผูใหกูที่ไดกําหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ 

รวมทั้งหากมีการแกไขเพิ่มเติมในภายหนาดวย ซ่ึงผูใหกูไมจําเปนตองแจงใหผูกูทราบลวงหนา 

หากผูกูผิดนัดชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ใหถือวาผดินัดชําระหนี้ทั้งหมด สัญญากูเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน 

เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินจนกวาผูกูไดชําระหนี้เปนปกติ ผูกูยินยอมใหผูใหกูฟองรองบังคับคดีไดทันที และผูกูยินยอมชดใชคาเสียหายท่ีผูใหกูตองใชจายไปใน

กูเงินนี้แลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน ณ วันที่ทําหนังสือนี้

            ลงชื่อ ..........................…………………......................................... 

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

                                      ลงชื่อ ........…………………..................................................... 

                                      ( ................................................................…

      มเีงินเดอืนพอหัก ณ ทีจ่าย เห็นชอบใหกูได  
 

ลงชื่อ ........………………...….................................เจาหนาที่การเงิน

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

                                ลงชือ่ ........………………….......................................................

                                                                                       ( ...........................................……...........................

เจ้าหน้าทีประจําหน่วย 

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจงัหวัดนครศรีธรรมราช จํากดั 

...................………………………… 

เปนสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จํากัด                       

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

ไดทําหนังสือกูเงินไวใหแกสหกรณ

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

.............................................) 

ออกกอน แลวนําเงินตามวงเงินกูที่เหลือไปเขาบัญชขีองผูใหกู ณ 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด เพ่ือโอนเงิน

และถอนเงินจากบัญชีออมทรัพยใชตอไป 

การโอนเงินกูเขาบัญชีในวันใดยอมเปนหลักฐานวาผูกูไดรับเงินจากผูใหกูแลวในวันนั้นและใหถือวาเร่ิมตนการกูเงินตามหนังสือนี ้

จะชําระหนี้เปนงวดรายเดือนภายในวันทําการของทุกส้ินเดือน ชําระหนี้เงินตนเดือนละ.................... บาท 

พรอมดอกเบี้ย สวนตนเงินที่เหลือ หากผูกูประสงคชําระทั้งหมดหรือบางสวนใหชําระที่สหกรณหรือโอนเขา

ผูกูยนิยอมจายดอกเบี้ย ตามอัตราดอกเบี้ยที่ผูใหกูกําหนด โดยจะจายดอกเบี้ยจากเงินตนคางชําระเปนรายวัน 

ผูกูยินยอมและขอรองใหผูบังคับบัญชา หรือเจาหนาท่ีผูจายเงินไดรายเดือนของผูกู หักเงินงวดชาํระหนี้ของผูกูตามขอ 4. เพ่ือสงตอผูใหกู 

นระยะเวลาที่ผูใหกูแจงใหทราบ 

กูที่ไดกําหนดขึ้นถือปฏิบัติทุกประการ 

หากผูกูผดินดัชําระหนี้งวดหนึ่งงวดใด ใหถือวาผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมด สัญญากูเปนอันถึงกําหนดชําระโดยพลัน สหกรณจะระงับการเบิก

และผูกูยินยอมชดใชคาเสียหายที่ผูใหกูตองใชจายไปใน

กูเงินนี้แลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคญัตอหนาพยาน ณ วันที่ทําหนังสือนี้   

................... ผูกู 

.................. ) 

............................... พยาน 

……....... ) 

มเีงินเดอืนพอหัก ณ ทีจ่าย เห็นชอบใหกูได   

เจาหนาที่การเงินของหนวยงาน 

....... ) 

.................ผูบังคบับัญชา 

.................................. ) 



หนวยงาน.................................................................................

ประจําเดือน......................................................

เงินเดือน    

คาชวยเหลือบตุร   

 เงินประจําตําแหนง/คาตอบแทน                  

  รวมรับ                            
 

หัก ภาษ ี     

 กบข/กสจ    

 สหกรณ     

 ออมสิน     

 คาธรรมเนียม    

 ฌกส.     

 อื่นๆ     

    รวมจาย  

    คงเหลือสุทธิ 
 

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

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

                หัวหนาหนวยงาน  

  คาหุน   จํานวนเงิน

  เงินตนสามัญ  จํานวนเงิน

  ดอกเบี้ยสามัญ  จํานวนเงิน

  เงินตนฉกุเฉิน  จํานวนเงิน

  ดอกเบี้ยฉุกเฉิน  จํานวนเงิน

  เงินรับฝาก  จํานวนเงิน

  อื่นๆ   จํานวนเงิน

  รวมหัก   จํานวนเงิน

  คงเหลือสุทธิ  จํานวนเงิน
 

      

      

 

หลักฐานการจายเงินเดือน 

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

......................................................ของ..........................................................................
 

  จาํนวนเงิน.........................................................

       จํานวนเงนิ...............................................................

              จํานวนเงิน............................................................บาท 

                          จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

 จํานวนเงิน............................................................บาท 

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

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

                          เจาหนาที่การเงินผูรับผิดชอบหักเงินเดือน
 

สําหรับเจาหนาที่ 
 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

จํานวนเงิน............................................................บาท 

 (ลงชือ่)............................................................................เจาหนาท่ีประจําหนวย

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

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

.........................................................บาท 

...............................................................บาท 

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

................) 

เจาหนาที่การเงินผูรับผิดชอบหักเงินเดือน 

าหนาที่ประจําหนวย 


