
 

          เอกสารแนบผู้กู้ 
1. ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ชุด                                                 โรงพยาบาลสกลนคร 

2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด                                     สัญญายมืเงินเพื่อช าระหนี้นอกระบบ                                                                                   
3. สลิบเงินเดือน  1 ชุด 
4. หนังสือรับรองกำรท ำงำน 1 ชุด                                                               วันท่ี.............เดือน..............................พ.ศ....................  
 
                                                                                       
                       สัญญำนี้ท ำขึ้นระหว่ำงโรงพยำบำลสกลนคร  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ  “โรงพยำบำลสกลนคร” 
ฝ่ำยหนึ่ง กับ นำย / นำง / นำงสำว................................................................................................................... ....................................... เจ้ำหน้ำท่ี 
โรงพยำบำลสกลนคร ต ำแหน่ง...........................................................หนว่ยงำน...............................................................อยู่บ้ำนเลขท่ี 
....................ซอย..........................................ถนน....................................................ต ำบล..........................................................อ ำเภอ 
..................................................จังหวัด.................................................โทรศัพท์............................................................ 
ซึ่งต่อไปนี้สัญญำเรียกว่ำ “เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสกลนคร” อีกฝ่ำยหนึ่ง ท้ังสองฝ่ำยตกลงท ำสัญญำกันมีข้อควำมดังกล่ำวต่อไปนี้คือ 
                    ข้อ 1. “โรงพยำบำลสกลนคร” ตกลงให้ยืม  และเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสกลนคร  ตกลงให้ยืมจำกโรงพยำบำล 
จ ำนวน.............................................บำท (..................................................................................................)  เพื่อน ำไปช ำระหนี้ 
เงินกู้นอกระบบ  อัตรำดอกเบ้ียร้อยละ 1 บำท ต่อเดือน 
                    ข้อ 2. “เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสกลนคร”  ตกลงจะผ่อนช ำระเงินยืมตำมข้อท่ี 1 ให้โรงพยำบำลสกลนครเป็นงวดๆ 
จ ำนวน  24  งวด  จ ำนวนงวดละ.....................................บำท (............................................................................) โดย หกั ณ ท่ีจ่ำย 
จำกเงินได้รำยเดือน 
                    ข้อ 3. ไม่ว่ำกรณีใด ๆ ถ้ำเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสกลนคร จะต้องออกจำกหน้ำท่ีก่อนกำรผ่อนช ำระครบจ ำนวน
เจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสกลนคร ต้องจัดน ำเงินส่วนท่ีเหลือค้ำงช ำระท้ังหมดมำให้โรงพยำบำลสกลนคร โดยทันทีท่ีโรงพยำบำล
สกลนคร มีหนังสือแจ้งถึงเงินท่ีค้ำงช ำระดังกล่ำว 
                    ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันในกำรกู้ยืมเงินครั้ง ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว......................................................... 
ได้ยินยอมเป็นผู้ค้ ำประกันกำรยืมเงินนี้ ดังปรำกฏรำยละเอียดตำมสัญญำค้ ำประกัน  
                    ข้อ 5. ผู้ยืมให้สัญญำว่ำถ้ำผู้ยืมไม่ปฏิบัติตำมสัญญำไม่ว่ำข้อหนึ่งข้อใด ผู้ให้ยืมมีสิทธิบอกเลิกสัญญำและเรียกร้องให้
ผู้ยืมช ำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่ผู้ให้ยืมได้ทันที และผู้ยืมยินยอมช ำระค่ำเสียหำยต่ำง ๆ ในกำรเรียกทวงถำม 
 
                    สัญญำนี้ท ำขึ้นสองฉบับมีข้อควำมตรงกัน คู่สัญญำท้ังสองอย่ำงได้อ่ำนตรวจเป็นท่ีเข้ำใจดีแล้วจึงได้ลงช่ือไว้ 
เป็นส ำคัญ 
 
 
                   ลงช่ือ..................................................โรงพยำบำลสกลนคร       ลงช่ือ.................................................เจ้ำหน้ำท่ีผู้ยืม 
                         (..................................................)                                    (..................................................) 
 
                   ลงช่ือ...................................................พยำน                         ลงช่ือ................................................พยำน 
                         (...................................................)                                     (...............................................) 
 
 
                             
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                                                                                    

                                                                       บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
                                                                                        
                                                                                           วันท่ี................เดือน..............................พ.ศ................. 
  ข้ำพเจ้ำได้พิจำรณำตำมควำมรู้เห็น และตำมท่ีได้สอบถำมแล้ว ขอให้ควำมเห็นดังนี้ 
           (1) ควำมมุ่งหมำยและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึ่งช้ีแจงไว้ในค ำขอกู้เงินนี้ เป็นควำมจริงหรือไม่เป็นควำมจริง 
 
                                  จริง                               ไม่จริง 
           (2) ในปัจจุบันนี้ผู้ขอกู้อยู่ในระหว่ำงกำรสอบสวนหรือต้องโทษทำงวินัยหรือจะขอลำออกจำกงำนประจ ำหรือไม่? 
 
                                  มี                                  ไม่มี 
           (3) ผู้ขอกู้เงินมีรำยได้พอท่ีจะช ำระหนี้เงนิกู้ตำมท่ีขอกู้หรือไม่? 
 
                                   มี                                  ไม่มี     
 

                                                     ลำยมือช่ือ....................................................................ผู้บังคับบัญชำ  

                                                                     (.....................................................................) 
                                  ต ำแหน่ง............................................................................................... 
 
 
                                                               รายการเกี่ยวกับผู้ค้ าประกัน 
 

 
ท่ี 

 
                  ชื่อ  -  ผู้ค้ าประกัน 

 
       เงินเดือน 
        ( บาท ) 

 
       หน่วยงาน 

                 การค้ าประกนัเงินกู้รายอื่น 

             ชื่อผูกู้ ้            ชื่อผูกู้ ้

1      

2      

                                                                                                                                                                                                                      
 
หมายเหตุ    (1) เคยผิดนัดกำรส่งคืนเงินกู้ หรือไม่          เคย             ไม่เคย 
                (2) ข้อช้ืแจงอื่นๆ............................................................................................................................................... 
 
 
                                                                                           ………………………………………………..เจ้ำหน้ำท่ี 
                                                                                           (......................................................) 
                                                                                           ............/........................./............... 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหนี้ 
 

                                                                                   เขียนท่ี.................................................................................. 
                                                                                   วันท่ี...................เดือน.............................พ.ศ....................... 
 
                      ข้ำพเจ้ำ.............................................................................................................................. อำยุ ....................... ปี 
ปัจจุบันอยู่บ้ำนเลขท่ี.......................หมู่ท่ี..................ตรอก/ซอย................................................ถนน................................................. 
ต ำบล/แขวง.....................................................อ ำเภอ/เขต.........................................................จังหวดั............................................. 
สังกัดโรงพยำบำลสกลนคร ปฏิบัติงำนท่ีตึก/หน่วยงำน....................................................................................................................... 
ต ำแหน่ง.............................................................................มีควำมประสงค์ให้ส่วนรำชกำร / หน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่หักเงินและ
น ำส่งเงินให้โรงพยำบำลสกลนคร จึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนี้ไว้ ดังนี ้
                     ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงิน หักเงินเดือน ค่ำจ้ำง หรือบ ำนำญ หรือบ ำเหน็จ หรือเงินอื่นใดท่ีข้ำพเจ้ำถึง
ได้รับจำกทำงรำชกำร หรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ ท้ังปัจจุบัน อนำคต ตำมจ ำนวนท่ีได้แจ้งให้ในแต่ละเดือน 
                     ข้อ 2. กรณีข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำร / ลูกจ้ำงและได้รับบ ำเหน็จ บ ำนำญหรือเงินอืน่ใด ข้ำพเจ้ำยินยอม
ให้เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินของส่วนรำชกำรหรือหน่วยงำนท่ีข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ หักเงินบ ำเหน็จหรือเงินบ ำนำญ หรือเงินอื่นใด ท่ีข้ำพเจ้ำ
ได้รับจำกทำงรำชกำรตำมข้อ 1. ตำมจ ำนวนท่ีได้แจ้ง 
                     ข้อ 3. หนังสือยินยอมนี้ให้มีผลต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่ถอนกำรให้ค ำยินยอมนี้ไม่ว่ำ
ท้ังหมดหรือบำงส่วน 
 
                     หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี้
หมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
 
 
                                                                               ลงช่ือ...............................................................ผู้ให้ค ำยินยอม 
                                                                                    (................................................................) 
 
                                                                               ลงช่ือ...............................................................พยำน 
                                                                                    (................................................................) 
 
                                                                               ลงช่ือ...............................................................พยำน 
                                                                                    (................................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
         เอกสารแนบผู้กู้ 
1. ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ชุด                
2. ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ชุด              หนังสือค้ าประกันส าหรับเงินยมืเพ่ือช าระหนี้เงินกู้นอกระบบ 
3. สลิบเงินเดือน  1 ชุด                                        โรงพยาบาลสกลนคร 

 
 

                                                                        วันท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ...................... 
 
                   ข้ำพเจ้ำ....................................................................................................................  อำยุ ................................... ปี 
เลขท่ีประจ ำตัวประชำชน       -                   -                      -           - 
เป็น             ข้ำรำชกำร / พนักงำนของรัฐ            ลูกจ้ำงประจ ำ           อื่นๆ ......................................................................... 
ต ำแหน่ง...................................................................................หน่วยงำน........................................................................................... 
สังกัด..................................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่ำจ้ำง เดือนละ.........................................................บำท 
ท่ีปัจจุบัน บ้ำนเลขท่ี ..................หมู่ท่ี..............ถนน..............................................................ต ำบล.................................................... 
อ ำเภอ............................................จังหวัด......................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์........................................ 
ขอท ำหนังสือค้ ำประกันให้ไว้ต่อโรงพยำบำลสกลนครซึ่งต่อไปนี้ในหนงัสือค้ ำประกันนี้จะใช้ค ำว่ำ  “ โรงพยำบำลสกลนคร ” 
เพื่อเป็นหลักฐำนต่อไปนี้ 
                   ข้อ 1. ตำมท่ี...........................................................................................................ได้ยืมเงินของโรงพยำบำลสกลนคร 
ตำมหนังสือสัญญำยืมเงินเลขท่ี................./..................ลงวันท่ี...........................จ ำนวนเงนิ...........................................................บำท 
พร้อมดอกเบี้ยตำมสัญญำนั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมค้ ำประกันอย่ำงลูกหนีร้่วมโดยไม่จ ำกัดเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินยืมรำยนี้ 
                   ข้อ 2. ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อผูกพันของผู้ยืมในเรื่องกำรส่งเงินงวดช ำระหนี้ อัตรำดอกเบ้ีย และกำรเรียกคืนเงินยืมก่อน
ถึงก ำหนดตำมท่ีกล่ำวไว้ในหนังสือยืมเงินนั้นโดยตลอดแล้ว ข้ำพเจ้ำยอมปฏิบัติตำมข้อผูกพันนั้นๆ ทุกประกำร 
                   ข้อ 3. ในกรณีท่ีโรงพยำบำลสกลนครยอมผ่อนเวลำส่งเงินงวดช ำระหนี้ตำมท่ีก ำหนดไว้นั้นให้แก่ผู้ยืม ข้ำพเจ้ำถือว่ำ
กำรผ่อนเวลำเช่นนั้นเป็นควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำด้วย จึงให้ถือว่ำข้ำพเจ้ำตกลงในกำรผ่อนเวลำนั้นๆ ทุกครั้งด้วย 
                   ข้อ 4. เมื่อปรำกฏว่ำผู้ยืมไม่ช ำระหนี้สินซึ่งข้ำพเจ้ำค้ ำประกันไว้นี้ให้แก่สหกรณ์ตำมข้อผูกพัน ไม่ว่ำจะเป็นเพรำะเหตุ
ใดๆ ไม่ว่ำผู้ยืมยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และโรงพยำบำลสกลนครได้แจ้งควำมนั้นให้ข้ำพเจ้ำทรำบ ข้ำพเจ้ำยอมรับช ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์
แทนผู้ยืมทันทีโดยมิพักใช้สิทธิของผู้ค้ ำประกัน ตำมมำตรำ 688, 689, 690, แห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์นั้นแต่ประกำร
ใดเลย 
                   ข้อ 5. ข้ำพเจ้ำยอมรับผูกพัน ไม่วำ่เพรำะเหตุใดๆ ไม่เป็นเหตุให้ข้ำพเจ้ำหลุดพ้นจำกกำรค้ ำประกันรำยนี้ จนกว่ำผู้ท่ี
ข้ำพเจ้ำค้ ำประกันไว้นี้จะได้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ ำประกันแทนข้ำพเจ้ำ 
                   ข้อ 6. ในกรณีท่ีข้ำพเจ้ำต้องช ำระหนี้สินให้แก่โรงพยำบำลสกลนครแทนผู้ยืม ข้ำพเจ้ำยินยอมให้ผู้บังคับบัญชำหรือ
เจ้ำหน้ำท่ีผู้จ่ำยเงินได้รำยเดือนและเงินได้อื่นของข้ำพเจ้ำ หักจ ำนวนเงินงวดช ำระหนี้ซึง่ข้ำพเจ้ำต้องส่งให้โรงพยำบำลสกลนครนั้น 
จำกเงินได้รำยเดือนและเงินอื่นของข้ำพเจ้ำเพื่อส่งต่อโรงพยำบำลสกลนครด้วย ควำมยินยอมนี้ให้มีอยู่ตลอดไป 
                   ข้อ 7. หำกข้ำพเจ้ำได้ย้ำยท่ีอยู่จำกท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือนี้ ข้ำพเจ้ำจะแจ้งให้โรงพยำบำลสกลนครทรำบ 
เป็นหนังสือโดยทันที 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                    ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนข้อควำมในหนังสือค้ ำประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่ำถูกต้อง จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญ 
ต่อหน้ำพยำน 
 
 
                                                                          ลงช่ือ..........................................................................ผู้ค้ ำประกัน 
                                                                                (..........................................................................) 
 
                                                                          ลงช่ือ..........................................................................พยำน 
                                                                               (..........................................................................) 
 
                                                                          ลงช่ือ..........................................................................พยำน 
                                                                                (..........................................................................) 
 
 
                                                            ค ายินยอมของคู่สมรส 
                                                 ( ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส ) 
 
                                                                                         เขียนท่ี......................................................................... 
                                                                                วันท่ี.............เดือน.......................................พ.ศ...................... 
 
                 ข้ำพเจ้ำ นำย / นำง / นำงสำว............................................................................................................เป็นคู่สมรสของ 
  นำย / นำง / นำงสำว ...............................................................................................................ยินยอมใหคู่้สมรสของข้ำพเจ้ำเป็น 
  ผู้ค้ ำประกันเงินยืมเพื่อช ำระหนี้เงนิกู้นอกระบบเจ้ำหน้ำท่ีโรงพยำบำลสกลนคร    ตำมหนังสือค้ ำประกันข้ำต้นนี้และข้ำพเจ้ำ 
  ได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำคู่สมรส 
 
                                                                   ลงช่ือ..........................................................................คู่สมรสผู้ใหค้ ำยินยอม 
                                                                         (..........................................................................) 
 
                                                                   ลงช่ือ.......................................................................... ผู้ค้ ำประกัน 
                                                                         (..........................................................................) 
 
 

 


