
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากดั 
หลกัเกณฑ์การย่ืนค าขอกู้ 

เงินกู้โควิด 
สมาชิกสมทบท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 10 ปีขอปรับเป็นสามัญ 

 
1.สิทธิการกู้ 

สมาชิกสมทบท่ีมีอายุการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 10 ปีขอปรับเป็นสามัญ 

จ านวนเงินกู้ (บาท) ผู้ค า้ประกนั/คน ส่งช าระ เงินเดือนคงเหลือ 

50,000.00 ไม่มี 60 งวดและภายใน
อายุ 60 ปี 

ไม่ดูเงินเดือน
คงเหลือ 12% 50,001.00 – 100,000.00 1 

 

2.อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4 ต่อปี 
3.จะต้องเป็นสมาชิก 6 เดือนขึน้ไป 
4.ไม่มีเงินเฉลีย่คืนตอนส้ินปี 
 

เอกสารประกอบการย่ืนกู้เงินกู้โควิด 
1. ส ำเนำบตัร ประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร และตอ้งไม่หมดอำย ุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้ง)  
2. ส ำเนำหนำ้สมุด ธนำคำรธกส.  ธนำคำรกรุงไทย และต้องเป็นของสมาชิกผู้กู้คนเดียวเท่าน้ัน 
3. แนบสลิปเงินเดือนโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินในหน่วยงำนของสมำชิกรับรองมีเงินเดือนพอส่งช ำระหน้ีสหกรณ์ฯยอ้นหลงั 1 เดือน 
4. สมำชิกท่ียืน่กูเ้งินทุกประเภท สหกรณ์ฯ ขอเอกสำรเพิ่มเติม (ทั้งผูกู้ ้ผูค้  ้ำประกนัและคู่สมรส) ดงัน้ี 
       4.1  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
       4.2  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
       4.3  ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือส ำเนำทะเบียนหยำ่ หรือใบมรณะบตัร(กรณีสมรสหรือหยำ่หรือตำย) 
       4.4  ส ำเนำใบเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุล (ถำ้มี)  
 

***เซ็นรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ลำยเซ็นใหเ้หมือนกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือท่ีใหไ้วก้บัสหกรณ์*** 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการย่ืนกู้เงินกู้สามัญ คนค า้ 
1. ส ำเนำบตัร ประจ ำตวัประชำชน หรือบตัรขำ้รำชกำร และตอ้งไม่หมดอำย ุ(รับรองส ำเนำถูกตอ้ง)  
2. ส ำเนำหนำ้สมุด ธนำคำรธกส.  ธนำคำรกรุงไทย และต้องเป็นของสมาชิกผู้กู้คนเดียวเท่าน้ัน 
3. แนบสลิปเงินเดือนโดยมีเจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินในหน่วยงำนของสมำชิกรับรองมีเงินเดือนพอส่งช ำระหน้ีสหกรณ์ฯยอ้นหลงั 3 เดือน 
4. สมำชิกท่ียืน่กูเ้งินทุกประเภท สหกรณ์ฯ ขอเอกสำรเพิ่มเติม (ทั้งผูกู้ ้ผูค้  ้ำประกนัและคู่สมรส) ดงัน้ี 
       4.1  ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
       4.2  ส ำเนำทะเบียนบำ้น 
       4.3  ส ำเนำทะเบียนสมรส หรือส ำเนำทะเบียนหยำ่ หรือใบมรณะบตัร(กรณีสมรสหรือหยำ่หรือตำย) 
       4.4  ส ำเนำใบเปล่ียนแปลงช่ือ – สกุล (ถำ้มี)  
       4.5 คนค ้ำประกนัคนท่ี 10 จะตอ้งแนบหลกัฐำนประกอบกำรค ้ำประกนั ดงัน้ี 
 4.5.1 ส ำเนำ กพ.7 หนำ้แรกท่ีบอกวนับรรจุรับรำชกำร หรือ 
 4.5.2 ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลรับรองวำ่ เม่ืออำยคุรบ 60 ปี สมำชิกมีสิทธ์ิรับเงินบ ำนำญหรือเงินบ ำเหน็จรำยเดือน 
 

***เซ็นรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ลำยเซ็นใหเ้หมือนกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือท่ีใหไ้วก้บัสหกรณ์*** 
 



 

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพจิิตร จ ากัด 
รายละเอียดในการเขียนชุดกู้ 

1.กำรกรอกรำยละเอียดในชุดกูต้อ้งใชป้ากกาสีน ้าเงินเท่ำนั้น 
2.ชุดกู้ห้ามใช้น ้ายาลบค าผิดโดยเด็ดขาด (ถำ้เขียนผิดใหแ้กไ้ขโดยกำร ขีดฆ่ำ เขียนใหม่ และเซ็นช่ือก ำกบั)และวัน/เดือน/ปีในเอกสารทุกหน้า
สมาชิกไม่ต้องเขียน 
3.ลำยเซ็นในชุดกูต้อ้งเหมือนเหมือนกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือท่ีใหไ้วก้บัสหกรณ์  
4. คนค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญัจะตอ้งมำเซนตช่ื์อค ้ำประกนัต่อหนำ้เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ฯ แต่ถำ้คนค ้ำประกนัไม่สำมำรถมำไดท้ำงสหกรณ์ฯ 
    ก็อนุโลมใหผู้ค้  ้ำประกนัไปเซนตช่ื์อต่อหนำ้หวัหนำ้หน่วยงำนของตนเอง (สำธำรณสุขอ ำเภอ หรือผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 
   หรือ กรรมกำรในหน่วยงำนของตนเอง)  ลำยเซ็นในสัญญำเงินกูจ้ะตอ้งเหมือนกบัในค ำขอกูเ้งินสำมญั  แลว้ใหส้ำธำรณสุขอ ำเภอ  
      ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล  กรรมกำร เซนตช่ื์อก ำกบัมำในใบค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญั ช่องพยำนของคนค ้ำประกนัเพื่อรับรอง 
    วำ่เป็นลำยเซ็นของคนค ้ำประกนัจริง 
5. ผูกู้แ้ละผูค้  ้ำประกนัตอ้งท ำหนงัสือยินยอมตำมแบบท่ีแนบไปดว้ย 
6. ผูกู้,้ ผูค้  ้ำตอ้งลงลำยมือช่ือทุกใบในสัญญำ  
7. กูเ้งินค่ำหุน้ตนเองกูไ้ด ้95% และไม่จ ำกดัจ ำนวน  
8. สมำชิกท่ีกูเ้งินสำมญัยงัไม่เต็มสิทธ์ิ สำมำรถยืน่กูไ้ดต้ลอดเวลำโดยไม่ตอ้งส่งช ำระหน้ีใหค้รบ 6 เดือน ตั้งแต่วนัที่ 1ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป 

แต่ถำ้สมำชิกท่ีกูเ้งินสำมญัเตม็สิทธ์ิแลว้ ตอ้งส่งช ำระหน้ีเก่ำใหค้รบ 6 เดือน จึงจะสำมำรถยื่นกูเ้งินสำมญัใหม่ได ้
9. สมาชิกที่ขอกู้สามัญใหม่ทุกรายและสมาชิกที่กู้เงินสามัญเพ่ือการบริโภค จะต้องมีเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 10 %ของจ านวนเงินกู้สามัญ   

ทั้ง 2 ประเภท หากไม่พอสหกรณ์จะหักจากเงินกู้สามัญทั้ง 2 ประเภทมาซ้ือหุ้นเพิม่จนครบ 10 % จึงจะจ่ายส่วนต่าง 
10. สมาชิกที่กู้เงินจะต้องมีเงินเดือนเหลือหลังหักจากเงินกู้แล้วอย่างน้อย 12%  
11. สมำชิกท่ียืน่กูส้ำมญั สหกรณ์จะดูอำยรุำชกำรท่ีเหลือต้องส่งช าระหนีใ้ห้หมดภายในอายุ 60 ปีหรือส่งช าระภายใน 234 งวด หรือ 
      ใหส้มำชิกน ำเงินเดือนเม่ืออำยคุรบ 60 ปี และรับบ ำนำญมำค ำนวณสิทธ์ิกำรกูเ้งินและส่งได ้234 งวด 
12. หลกัค ้ำประกนัเงินกูส้ำมญั 
      12.1 ใชบุ้คคลค ้ำประกนั  สมำชิก 1 คน มีสิทธ์ิค ้ำประกนัเงินกูใ้นวงเงิน  400,000.00 บำท  

12.2  คนค ้าประกัน  1  คน  มีสิทธิ์ค ้าประกันได้  10  คน โดยขำ้รำชกำรจะต้องได้รับเงินบ ำนำญและลูกจำ้งประจ ำจะต้องได้รับเงิน
บ ำเหน็จรำยเดือน 
12.3 คนค า้ประกันคนที่ 10 จะต้องแนบหลักฐานประกอบการค า้ประกัน ดงัน้ี 
 12.3.1 ส ำเนำ กพ.7 หนำ้แรกท่ีบอกวนับรรจุรับรำชกำร หรือ 
 12.3.2 ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีฝ่ำยทรัพยำกรบุคคลรับรองวำ่ เม่ืออำยคุรบ 60 ปี สมำชิกมีสิทธ์ิรับเงินบ ำนำญหรือเงินบ ำเหน็จรำยเดือน 
12.4 ใชทุ้นเรือนหุน้ และหรือเงินฝำกค ้ำประกนัได ้95% 

13.  ขอควำมร่วมมือผูกู้ทุ้กรำยสมคัร สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย (สสธท.), 
        กสธท.,สส.ชสอ. 

 

***เซ็นรับรองส ำเนำถูกตอ้ง ลำยเซ็นให้เหมือนกบัตวัอยำ่งลำยมือช่ือท่ีใหไ้วก้บัสหกรณ์*** 
 



มี ไม่มี มี ไม่มี

ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ

ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ...........ฉบับ

ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ

ใบหย่ำ 1 ฉบับ

สลิปเงินเดือน ..........เดือน

เอกสำรจำกธนำคำรออมสิน ..........ฉบับ

เอกสำรบังคับคดี 1 ฉบับ
ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ
เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ใบมรณะบัตร 1 ฉบับ

ส ำเนำบัตรประชำชน 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ทะเบียนสมรส 1 ฉบับ
ใบหย่ำ 1 ฉบับ
ส ำเนำบัตรประชำช 1 ฉบับ
ส ำเนำทะเบียนบ้ำน 1 ฉบับ

เอกสำรเปล่ียนช่ือสกุล ..........ฉบับ
ใบมรณะบัตร 1 ฉบับ

คู่สมรส 

Checklist เอกสารประกอบการกู้เงินพยุงเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส Covid - 19 สมาชิกสมทบปรับเป็นสามัญ
ผู้กู้ช่ือ......................................................สกุล...............................................................เลขท่ีสมาชิก................................
สถำนะภำพ   O โสด           O  สมรส          O  หย่ำ          O   หม้ำย

รำยกำร จ ำนวน

ส ำหรับผู้กู้ตรวจสอบ ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี

หมำยเหตุ

ผู้กู้

คู่สมรส

ผู้ค ้าประกัน1  ช่ือ................................................สกุล......................................................เลขท่ีสมาชิก........................ เบอร์โทร.............................................

สถำนะภำพ   O โสด           O  สมรส          O  หย่ำ          O   หม้ำย

ผู้ค  ำ



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ................................................................................................................................................. 

ท่ี   ..................................................................... วันที ่  .................................................................................. 
เร่ือง    ขอรับรองไม่ไดถู้กตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยั 

  

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................สมาชิกเลขท่ี................

หน่วยงาน ................................................ ต าแหน่ง................................................ เบอร์โทรศพัท.์............................. 

 ขอรับรองวา่ ขณะท่ีขา้พเจา้ขอกูเ้งินกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  
ณ วนัท่ี...........................................................ขา้พเจา้ไม่ไดอ้ยูร่ะหวา่งถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทาง 
 วินยั  แพ่ง  อาญา  ปกครอง    และขา้พเจา้ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา 
ตรวจสอบและเปิดเผยขอ้มูลให้กบัสหกรณ์ฯ  เพื่อประกอบการพิจารณายืน่กูเ้งิน 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 

 
ลงช่ือ.............................................................. สมาชิกสหกรณ์ (ผูกู้)้ 

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

 

 

       ลงช่ือ......................................................... ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงานผูกู้ ้(ผูรั้บรอง) 

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

     ต าแหน่ง ............................................................ 
 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ................................................................................................................................................. 

ท่ี   ..................................................................... วันที ่  .................................................................................. 
เร่ือง    รับทราบเง่ือนไขการกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19 
 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามญั  

  

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................สมาชิกเลขท่ี................

หน่วยงาน ................................................ ต าแหน่ง................................................ เบอร์โทรศพัท.์............................. 

 ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินพยงุเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิก
สามญั จากสหกรณ์ไปเป็นจ านวน......................................บาท (..................................................................................)  
 เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19 สมาชิกสมทบขอปรับ
เป็นสมาชิกสามญัขา้พเจา้ยอมรับเง่ือนไขขอ้ผกูพนัตามมติคณะกรรมการชุดท่ี 46 คร้ังท่ี 4/2565 วนัท่ี  
22  กุมภาพนัธ์  2565 ดงัน้ี 

   1. สมาชิกท่ีกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจฯ  ห้าม  น าเงินมาช าระหน้ีเงินกูทุ้กประเภทก่อนก าหนด
จนกวา่หน้ีเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจฯ  จะหมด  ยกเว้น จะน าเงินมาช าระหน้ี เงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจฯ 

   2. สมาชิกท่ีกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจฯ  จะตอ้งท าหนงัสือยนิยอมน าเงินค่าหุ้นและเงินฝาก 
ออมทรัพยพ์ิเศษท่ีมีอยู ่ณ ปัจจุบนั และท่ีจะมีขึ้นต่อไปในภายหนา้มาค ้าประกนัเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจฯ   

  ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งถ่ีถว้นแลว้ เห็นวา่ 
ตรงตามความประสงค ์จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
ลงช่ือ.............................................................. สมาชิกสหกรณ์ (ผูกู้)้ 

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

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ................................................................................................................................................. 

ท่ี   ..................................................................... วันที ่  .................................................................................. 
เร่ือง    ยนิยอมใหน้ าเงินทุนเรือนหุน้และเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษมาค ้าประกนัเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ)  
            จากไวรัส COVID – 19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามญั 

  

เรียน   ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 

 ขา้พเจา้ นาย/นาง/นางสาว ...........................................................................สมาชิกเลขท่ี.................

หน่วยงาน ................................................ ต าแหน่ง................................................ เบอร์โทรศพัท.์............................. 

 ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินพยงุเศรษฐกิจ(เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID – 19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิก
สามญั จากสหกรณ์ไปเป็น จ านวน......................................บาท(..................................................................................)  
 ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีหน้ีสินกบัทางสหกรณ์และผิดนดัการช าระหน้ี ดงักล่าว ขา้พเจา้ยนิยอมใหส้หกรณ์น า
เงินทุนเรือนหุ้นและเงินฝากออมทรัพยพ์ิเศษของขา้พเจา้มาช าระหน้ีใหส้หกรณ์เท่าหน้ีเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) 
จากไวรัส COVID – 19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามญั ท่ีคา้งช าระก่อนเป็นล าดบัแรก 

 ขา้พเจา้รับรองวา่ในขณะท านิติกรรมน้ี ขา้พเจา้มีความสามารถในการท านิติกรรม ไม่เป็นบุคคล
วิกลจริต ไม่เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ ไม่ถูกพิทกัษท์รัพยไ์ม่วา่ชัว่คราวหรือเด็ดขาด ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย
หรือฟ้ืนฟูกิจการ หากภายหลงัมีสถานะตามท่ีกล่าวขา้งตน้เกิดขึ้น ขา้พเจา้จะแจง้ใหส้หกรณ์ฯทราบทนัที และตกลง
ใหส้หกรณ์ฯระงบัการท าธุรกรรมต่างๆของขา้พเจา้ทนัที ขา้พเจา้รับรองวา่ขอ้มูลท่ีใหไ้วข้า้งตน้เป็นความจริง 
ทุกประการ 

 ขา้พเจา้ไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ก าหนดและเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งถ่ีถว้นแลว้ เห็นวา่ตรงตาม 
ความประสงค ์จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

ลงช่ือ......................................................... สมาชิกสหกรณ์ 

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

       ลงช่ือ......................................................... พยาน 

                                                   (...............................................................) 
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ค ำขอกู้เงินพยุงเศรษฐกจิ (เฉพำะกจิ) จำกไวรัส COVID-19 
สมำชิกสมทบขอปรับเป็นสมำชิกสำมัญ 

                เขียนที ่............................................................. 
        วันที่ ................................................................................. 
เรียน   คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกัด 
 ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว .............................................................................................................อาย.ุ.................................ปี 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................เลขประจ าตวัประชาชน.........................................................ต าแหน่ง..................................................
สังกดั................................................................................สถานภาพ............................................ท่ีอยู.่.................................................................. 
............................................................................................................... โทรศพัทมื์อถือ.... ...................................................................................  
ไดท้ าหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี  ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะเรียกว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลกัฐาน โดยมีสาระส าคญัในการกูยื้มเงินดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ไปเป็นจ านวน .............................................................................................................บาท 
(.....................................................................................................................)โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชจ่้ายในครอบครัว 
และขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวน้ีครบถว้นแลว้ 
 ขอ้  2.  ขา้พเจา้จะส่งช าระดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัราร้อยละ  4.00  ต่อปี 
 ขอ้  3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.  ขา้พเจา้ยินยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลงอตัรา
ดอกเบ้ียตามท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหนา้  
 ขอ้  4.  ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนภายใน 60  งวด  ดงัน้ี 
           ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ ............................................... บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  จ านวน ...............งวด 
           ตน้เงินและดอกเบ้ียเทา่กนัทุกงวด ๆ ละ ...................................................บาท  จ านวน...............งวด 
 ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน.........................................พ.ศ.  ........................................เป็นตน้ไป 
 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าการส่งคืนเงินกู ้(รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ าหรับงวด 
นั้น ๆ  นอกจากค่าหุ้นซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์  

สมำชิกท่ีจะเป็นผู้ค ำ้ประกัน 
ล ำดับ
ที ่

ช่ือ - สกุล สมำชิกเลข
ทะเบียนที ่

ท ำงำนประจ ำในต ำแหน่ง
และสังกัด 

มีเงินเดือน/        
ค่ำจ้ำง 

ลำยมือช่ือผู้ค ำ้ประกัน 

      
      

 ขอ้  5. ในการส่งคืนเงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 4.  นั้น ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ี ผูจ่้ายเงินได ้
รายเดือนและเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้ หกัจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้
เพ่ือส่งมอบต่อสหกรณ์ ความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปโดยท าหนงัสือยินยอมให้หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ทั้งน้ีจนกว่าจะได้
ช าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 น้ีโดยส้ินเชิงแลว้  
 ขอ้  6.  ขา้พเจา้ยินยอมถือว่า ในกรณีผิดตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าดว้ยการความคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้ให้ถือว่า
เงินกูท่ี้ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้
 ขอ้  7.  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า ถา้ขา้พเจา้ออกจากงานหรือยา้ยจากหรืองานประจ า ขา้พเจา้จะตอ้ง
แจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทราบ และจดัการช าระหน้ีสิน ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 
 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินหรือเงินอื่นใดท่ี
หน่วยงานตน้สังกดัหรือนายจา้งจ่ายให้แก่ขา้พเจา้ หกัเงินดงักล่าวเพื่อช าระหน้ีต่อสหกรณ์เสร็จส้ินเสียก่อนได ้  
 

รับท่ี…………………/…………………… 
วนัท่ี………..…./.….……..…./……..…… 
ค ำเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความดว้ยลายมือ
ของตนเอง มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 
 

หนงัสือกูท่ี้…………../….………. 
วนัท่ี………./…………./……….. 
บญัชีเงินกูท่ี้……………….……... 
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 ขอ้  8.  ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์  ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือ

บรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีขา้พเจา้จะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์าธารณสุขไทย(กสธท.) หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)                

ท่ีขา้พเจา้ตกลงท าไวก้บัสมาคมฯ  ขา้พเจา้ยอมให้สหกรณ์หกัช าระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตามหนงัสือกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส 

COVID-19 ได ้

 ขอ้  9.  ขา้พเจา้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถามหน้ีไดเ้กินกว่า 1 คร้ังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-               
ถึงเวลา 20.00 น. และในวนัหยดุราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. ทั้งน้ีให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีก าหนดไว ้
 ขอ้  10.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัท ี
                          ขอ้  11. ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้ าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูส้ามญัให้ไวต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์ก าหนด 
           ขอ้ 12. ในการขอกูค้ร้ังน้ี คูส่มรสของขา้พเจา้ (ถา้มี) ไดต้กลงท่ีจะท าหนงัสือยินยอมให้ไวเ้ป็นหลกัฐานในทา้ยหนงัสือกูเ้งิน
พยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 ไดต้รวจสอบแลว้มีเงินเดือนพอให้สหกรณ์ฯ หกัช าระหน้ีและค่าหุ้น และมีเงินคงเหลือ     
หลงัหกัค่าใชจ่้ายต่าง ๆ   
 
 
 
      ………………………………………………….ผูกู้เ้งิน 
      (...........................................................................) 
 
      ............................................................................พยาน/สมาชิกสหกรณ์ฯ 
      (............................................................................) 
 
     .............................................................................พยาน/สมาชิกสหกรณ์ฯ 
     (...........................................................................) 
 
     .............................................................................เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ผูต้รวจ 
       (...........................................................................) 
 
 
      ............................................................................ผูจ้ดัการสหกรณ์  
      (...........................................................................) 
 
 
    
 
 

กำรบันทึกกำรวินิจฉัย 
 
 ตรวจสอบคุณสมบติัของสมาชิกแลว้ เง่ือนไขถูกตอ้ง ตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค าสั่งของสหกรณ์ เสนอให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเพื่อทราบและให้สมาชิกกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 ไดใ้นวนัที่......................................................... 
เป็นเงิน……………….………….…………บาท (.............................................................................................................) 
 
     (ลงช่ือ) …………………………………………………. ประธานกรรมการเงินกู ้
      (………………………………………………) 

ขา้พเจา้ .....................................................................................           

ไดย้ินยอมให้...............................................................................

ซ่ึงเป็นคู่สมรสของขา้พเจา้กูเ้งินสามญัของสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั  ตามหนงัสือสัญญากูเ้งินน้ี และขา้พเจา้

ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 

ลงช่ือ..................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ายินยอม 
     (...........................................................) 

เห็นควรให้กู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำก          ไวรัส 

COVID-19 จ ำนวน……………………...บำท 

(ลงช่ือ)………………………………………… 

(………………………………………………..) 

เจ้ำหน้ำที่กำรเงินหน่วยงำนของสมำชิก 
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หนังสือกู้เงินพยุงเศรษฐกจิ (เฉพำะกจิ) จำกไวรัส COVID-19 
สมำชิกสมทบขอปรับสมำชิกสำมัญ 

 

หนงัสือเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 เลขท่ี....................../....................... 

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

ขา้พเจา้...............................…………....……………………............…….. อาย.ุ...................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี......................... 

เลขประจ าตวัประชาชน....................................................................ต าแหน่ง...............................................สถานภาพ...................................... 

สังกดั....................................................ท่ีอยู.่........................................................................................................................................................... 

ไดท้ าหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี  ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั   ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะเรียกว่า  “สหกรณ์”  เพื่อเป็น

หลกัฐาน โดยมีสาระส าคญัในการกูยื้มเงินดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์ไปเป็นจ านวน ................................บาท (......................................................................................)  

และขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูจ้  านวนดงักล่าวน้ีครบถว้นแลว้  ตั้งแต่วนัท าหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี 

 ขอ้ 2.  ขา้พเจา้จะส่งช าระดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัราร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 ขอ้ 3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ประกาศเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.  ให้ถือว่าขา้พเจา้ไดท้ราบและยินยอมช าระดอกเบ้ีย

ตามอตัราท่ีสหกรณ์ประกาศในคราวนั้น ๆ ทุกคราวไป  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัที่สหกรณ์ก าหนดไวใ้นประกาศของสหกรณ์  โดยท่ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้

ให้ขา้พเจา้ทราบล่วงหนา้ 

 ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ขอช าระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรายเดือน  ดงัน้ี 

  ตน้เงินเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ .......................บาท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เวน้แต่งวดสุดทา้ย จ านวน...........งวด (แบบสหกรณ์) 

  ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวด ๆ ละ .............................บาท เวน้แต่งวดสุดทา้ยจ านวน...........งวด (แบบธนาคาร) 

  ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ าเดือน.............................................. พ.ศ. ...................... เป็นตน้ไป 

 ขา้พเจา้ขอยืนยนัว่าการส่งคืนเงินกู ้(รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก าหนดภายในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ าหรับงวดนั้น ๆ 

 ขอ้ 5.  ขา้พเจา้สัญญาว่าจะน าเงินกูไ้ปใชเ้ฉพาะเพื่อการดงัต่อไปน้ีคือ เพื่อใชจ่้ายในครอบครัว 

 ขอ้ 6.  ขา้พเจา้ขอโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่าหุ้นของขา้พเจา้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัตามทะเบียนหุ้น  ซ่ึงมียอดเงินค่าหุ้นรวมเป็นเงิน 

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

ในภายหนา้ให้สหกรณ์  เพื่อเป็นหลกัประกนัการกูเ้งินของขา้พเจา้  ในกรณีเงินกูต้ามสัญญาน้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ขา้พเจา้

ยินยอมให้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้นของขา้พเจา้ท่ีมีอยูใ่นขณะถึงก าหนดช าระหน้ีมาหกักลบลบหน้ีของขา้พเจา้ท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ได ้ เม่ือขา้พเจา้

พน้จากสมาชิกภาพของสหกรณ์ 

 ขอ้ 7. ในการส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตาม ขอ้ 4. นั้น  ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือน

และเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้  หกัจ านวนเงินงวดช าระหน้ีซ่ึงขา้พเจา้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จากเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่นของขา้พเจา้เพ่ือส่ง

มอบต่อสหกรณ์  ความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปโดยท าหนงัสือยินยอมให้หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระ

หน้ีตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับพยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขอ้ 8.  ขา้พเจา้ยินยอมถือว่า  ในกรณีผิดตามขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่าดว้ยการความคุมหลกัประกนัและการเรียกคืนเงินกู ้ ให้ถือว่าเงินกูท่ี้

ไดรั้บไปจากสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีให้ไว ้

.............................................................. ผูกู้ ้

 (...........................................................) 
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ขอ้ 9.  ขา้พเจา้ยอมรับผูกพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่า  ถา้ขา้พเจา้ออกจากงานหรือยา้ยจากงานประจ า  ขา้พเจา้จะตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือให้สหกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีสินซ่ึงขา้พเจา้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 

 ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวในวรรคก่อน  ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินหักเงินค่าจา้ง  หรือเงิน

อื่นใด  ท่ีหน่วยงานตน้สังกดัหรือนายจา้งจ่ายให้แก่ขา้พเจา้  หกัเงินดงักล่าวเพ่ือช าระหน้ีต่อสหกรณ์เสร็จส้ินเสียก่อนได ้ 

 ขอ้ 10. ตราบใดท่ีขา้พเจา้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์  ขา้พเจา้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น าเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดา

สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ขา้พเจา้จะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขไทย(กสธท.) หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ท่ีขา้พเจา้

ตกลงท าไวก้บัสมาคมฯ  ขา้พเจา้ยอมให้สหกรณ์หกัช าระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตามหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส 

COVID-19 น้ีได ้

 ในกรณีท่ีขา้พเจา้ท าหนังสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์

ใดๆจากสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐานเม่ือขา้พเจา้ถึงแก่ความตายนั้น   ไม่ว่าจะได้ตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวก้่อนหน้าหรือหลงัจากท่ีขา้พเจา้ได้ท า

หนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 น้ี ไม่กระทบกระเทือนการบังคบัตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงิน         

กู้สามัญฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะตอ้งช าระหน้ีตามหนังสือกู้เงินส าหรับเงินกู้พยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส 

COVID-19 น้ีครบถว้นก่อน 

 ขอ้ 11.  หากขา้พเจา้ไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขา้พเจา้จะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที   

 บรรดาหนังสือติดต่อ ทวงถาม บอกกล่าว หรือหนังสืออื่นใดท่ีสหกรณ์จดัส่งให้แก่ขา้พเจา้นั้น  ถา้หากไดส่้งไปยงัต าบลสถานท่ีท่ี

ระบุไวข้า้งตน้ของหนงัสือฉบบัน้ีแลว้  ให้ถือว่าไดส่้งให้แก่ขา้พเจา้โดยชอบ ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่าจะมีผูรั้บไวห้รือไม่ หนงัสือติดต่อทวง

ถาม บอกกล่าว หรือหนงัสืออื่นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

 ขอ้ 12.  ขา้พเจา้ไดท้ าหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่น  จ านวน  3  ฉบบั  มอบไวใ้ห้สหกรณ์  

หน่วยงานตน้สังกดั  และส าหรับขา้พเจา้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 หนงัสือกูยื้มเงินน้ีท าไว ้ณ วนัท่ีซ่ึงระบุขา้งตน้ ขา้พเจา้ไดอ้่านและเขา้ใจขอ้ความโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อ

หนา้พยาน  และสหกรณ์ไดส่้งมอบส าเนาหนงัสือกูย้ืมเงินจ านวนหน่ึงฉบบัให้แก่ขา้พเจา้ไวเ้ป็นหลกัฐานทนัทีท่ีลงนามในหนงัสือกู ้

 

ขา้พเจา้  .............................................................................  ไดย้ินยอมให้  
...................................................................................... ซ่ึงเป็นคู่สมรส
ของขา้พเจา้กูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19        
ของ สอ.สาธารณสุขพิจิตร จ ากดั ตามหนงัสือสัญญากูเ้งินน้ี  และขา้พเจา้
ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
       ลงช่ือ.............................................................. คู่สมรสผูใ้ห้ค ายินยอม 
              (.....................................................) 

.............................................................. ผูกู้เ้งิน 
           (.....................................................................) 
            .............................................................. พยาน/สมาชิก 

           (.....................................................................) 
           .............................................................. พยาน/สมาชิก 

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

ขา้พเจา้................................................................................................................................ ไดรั้บเงินกูจ้  านวน.............................................. บาท  

(.........................................................................................................................)  ตามหนงัสือกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 

น้ีเป็นการถูกตอ้งแลว้  ณ  วนัที่...........................................................  โดย.   โอนเงินเขา้บญัชีของขา้พเจา้  ธนาคารกรุงไทยหรือ ธกส. 

สาขา.................................... บญัชีเลขท่ี............................................................ 

............................................................. ผูกู้ ้
(..........................................................) 

จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้................................................... เจา้หนา้ท่ีการเงินสหกรณ์ 
                            (....................................................) 
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สัญญาเลขท่ี....................../.......................  วนัที่....................................................... 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงำนต้นสังกัดหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกัด 

ขา้พเจา้....................................………....………….....................…….. อาย.ุ...................ปี  เลขประจ าตวัประชาชน....................................... 

ปฏิบติังานอยูห่น่วยงาน................................................................. ต าแหน่ง...................................................................................... ท่ีอยู่

.................................................................................................................................. ...............................................และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  เลขประจ าตวัสมาชิก.................... มีความประสงคใ์ห้..............เจา้หนา้ท่ีการเงิน..............................หกัเงินและ

ส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั  ท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิกจึงมีหนงัสือแสดงความยินยอมให้ไวก้บั .......การเงิน.............ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมให้....การเงิน....หกัเงินรายเดือน ค่าจา้งรายเดือนหรือเงินเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั

ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ช าระค่าหุ้นรายเดือน  หน้ีเงินกู ้ 

หรือหน้ี  หรือภาระผกูพนัตามสัญญาค ้าประกนั ๆ แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั   แทนขา้พเจา้ทุกเดือนจนกว่า

ขา้พเจา้จะไม่มีหน้ีหรือภาระผกูพนัดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  

 ขอ้ 2. กรณีท่ีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้ง และไดรั้บเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใด ขา้พเจา้ยินยอมให้ ...การเงิน       

หกัเงินนั้นท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากหน่วยงานตน้สังกดั ตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั   แจง้และส่งเงินจ านวนนั้นให้

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั   เพื่อช าระหน้ีเงินกูห้รือหน้ีค ้าประกนัหรือภาระผกูพนักบัขา้พเจา้จนกว่าขา้พเจา้จะไม่มีภาระ

ผกูพนัในหน้ีดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีหน้ี  หรือภาระผกูพนัใดท่ีตอ้งช าระ  หรือชดใชใ้ห้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั  ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐท่ีมีภาระตอ้งช าระให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นหน้ีหรือภาระผกูพนั  หรือภาระผกูพนัท่ีเกิดขึ้น  หรือหลงัการท า

หนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินอื่นใด ตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงัจากท่ีไดห้กัเงินช าระหน้ีหรือผกูพนั

ตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยินยอมให้หนงัสือน้ีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหน้ีสินใดๆ ท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 

ก่อนวนัท าหนงัสือน้ี ดว้ย และยินยอมให้หนงัสือฉบบัน้ีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกว่าขา้พเจา้จะหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ท าขึ้นดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้  มีจ านวน  3 ฉบบั   มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้

............ .....การเงิน.....................................  ฉบบัท่ีสองไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั ฉบบัท่ีสามเก็บไวท่ี้ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ได้

ตรวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกั 

 

.............................................................. ผูใ้ห้ความยินยอม (ผูกู้)้ 

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

 

........................................................พยาน 

            (.............................................................) 
เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

           ........................................... พยาน(ผูบ้งัคบับญัชาหรือ 
                                                         กรรมการในหน่วยงานผูกู้)้ 

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

 

 

 



 

ค ำเตือนส ำหรับผู้ค ำ้ประกนั 
 
  ก่อนท่ีจะลงนามในสัญญาค ้าประกนั  ผูค้  ้าประกนัควรอ่านและตรวจสอบรายละเอียดของ
สัญญาค ้าประกนัใหเ้ขา้ใจโดยชดัเจน  หากผูค้  ้าประกนัมีขอ้สงสัยใด ๆ ควรปรึกษาผูมี้ความรู้ก่อนท่ีจะท า 
สัญญาค ้าประกนั 
  การท่ีผูค้  ้าประกนัลงนามในสัญญาค ้าประกนักบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 
เพื่อค ้าประกนัหน้ีตามสัญญากูย้มืเงินเลขท่ี …………………………………………………………………… 

ลงวนัท่ี …………………………………………..ระหวา่ง สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั (ผูใ้หกู้)้  
กบันาย / นาง / นางสาว ……………………………………………(ผูกู้)้  ผูค้  ้าประกนัจะมีความรับผิดต่อผูใ้หกู้ ้
ในสาระส าคญั ดงัน้ี 

1. ผูค้  ้าประกนัจะตอ้งรับผิดอยา่งจ ากดัไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในสัญญากูย้มืเงิน 
2. ผูค้  ้าประกนัจะรับผิดต่อผูใ้ห้กูภ้ายในวงเงินท่ีผูกู้ค้า้งช าระกบัผูใ้หกู้ต้ามสัญญากูย้มืเงินและ 

อาจตอ้งรับผิดชดใชด้อกเบ้ียหรือค่าสินไหมทดแทนอ่ืน ๆ อีกดว้ย 
3. ผูค้  ้าประกนัจะรับผิดในวงเงินกูต้ามสัญญากูย้มืเงิน 
4. ผูค้  ้าประกนัตอ้งรับผิดร่วมกบัผูกู้ ้
5. เม่ือผูกู้ผิ้ดนดัช าระหน้ี  ผูใ้หกู้มี้สิทธิเรียกร้องและบงัคบัให้ผูค้  ้าประกนัช าระหน้ีทั้งหมด 

ท่ีผูกู้ค้า้งช าระ โดยผูใ้หกู้ไ้ม่จ าเป็นตอ้งเรียกร้องหรือบงัคบัเอาจากผูกู้ก่้อน 
6. เป็นสัญญาค ้าประกนัเพื่อกิจการเน่ืองกนัไปหลายคราวไม่จ ากดัเวลาท่ีผูค้  ้าประกนั 

ไม่สามารถยกเลิกเพิกถอนได ้
7. ผูค้  ้าประกนัไม่หลุดพน้จากความรับผิดแมผู้ใ้หกู้ย้อมผ่อนเวลาใหแ้ก่ผูกู้ ้

 
นอกจากท่ีกล่าวไวข้า้งตน้แลว้  ผูค้  ้าประกนัยงัมีหนา้ท่ีและความรับผิดต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้น 

สัญญาค ้าประกนั 
ขา้พเจา้ไดรั้บทราบค าเตือนน้ีแลว้ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

ลงช่ือ ………………………………………………………..ผูค้  ้าประกนั 
ลงช่ือ ………………………………………………………..เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

 
 
 



 
 
 

บันทึกข้อควำม 
 

ส่วนรำชกำร   ................................................................................................................... 
ท่ี  .......................................    วันท่ี         ....................................................................................... 
เร่ือง ขอเซ็นช่ือค ้าประกนัต่อหนา้ผูบ้งัคบับญัชา / กรรมการในหน่วยงาน 
  

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั        

          ขา้พเจา้ นาย / นาง / นางสาว ...................................................................... สมาชิกเลขท่ี.................  
หน่วยงาน .........................................................เบอร์โทรศพัท ์.......................................................ยนิยอมค ้าประกนั
เงินกู.้.................................................................ของ นาย / นาง / น.ส. .......................................................................
จ านวนเงินกู.้........................................................(....................................................................................................) 
สัญญาเงินกูล้งวนัท่ี ....................................................แต่ขา้พเจา้ไม่สามารถมาเซ็นค ้าประกนัต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ได ้เน่ืองจากขา้พเจา้ .......................................................................................................................................
(บอกเหตุผลโดยละเอียด) จึงขอความอนุเคราะห์สหกรณ์ฯ โดยท่ีขา้พเจา้จะไปเซ็นค ้าประกนัต่อหนา้ผูบ้งัคบับญัชา / 
กรรมการในหน่วยงานของขา้พเจา้แทน 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
   

 
 

(ลงช่ือ)……………………………………..ผูค้  ้าประกนั 
(..........................................................) 

      สมาชิกเลขท่ี.................................................... 
 
 

(ลงช่ือ)...........................................................พยาน 
(........................................................)ผูบ้งัคบับญัชา / 

กรรมการในหน่วยงาน 
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…
…
…
…
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หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน 

เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั 

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

 

 ขา้พเจา้.................................………………..............................….. อาย.ุ...................ปี สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..................... 

เลขประจ าตวัประชาชน............................................................................................ต าแหน่ง................................................................................. 

สังกดั...............................................................ท่ีอยู.่................................................................................................................................................ 

เบอร์โทรศพัท.์......................................................ไดค้  ้าประกนัการกูเ้งินของ .......................................................................................................

ตามหนงัสือค ้าประกนั  หนงัสือเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 เลขท่ี................/..................ลงวนัที่..................................

ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัหกัเงินเดือน  หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้มีสิทธิไดรั้บ

จากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดั  เพ่ือช าระหน้ีแทนลูกหน้ีในกรณีท่ีลูกหน้ีไม่ช าระหน้ีตามหนงัสือเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส 

COVID-19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามญั เลขท่ี........................./...................  ลงวนัท่ี............................................... ให้แก่สหกรณ์ฯ  

หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ขา้พเจา้แลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลูกหน้ีผิดนดั และในกรณีท่ีขา้พเจา้ยา้ยหน่วยงาน  

ขา้พเจา้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่  หกัเงินเดือน  หรือเงินอื่นใดท่ีขา้พเจา้มี

สิทธิไดรั้บจากหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัใหม่  เพ่ือช าระหน้ีดงักล่าวให้สหกรณ์ฯ ต่อไป ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินเงินกูพ้ยงุ

เศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามญั  ท่ีผูค้  ้าประกนัไดค้  ้าประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขา้พเจา้ไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือยินยอมให้หักเงินเดือนน้ีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อ

หนา้พยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้ 

.............................................................. ผูค้  ้าประกนั 

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

 

 

.............................................................. พยาน 

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

                                   เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 

.............................................................. พยาน (ผูบ้งัคบับญัชาหรือ 

      กรรมการในหน่วยงานผูค้  ้าประกนั) 

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

   ต าแหน่ง ................................................................... 
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สัญญาเลขท่ี....................../.......................  วนัที่....................................................... 

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกัด 

ขา้พเจา้....................................………....………….....................…….. อาย.ุ...................ปี  เลขประจ าตวัประชาชน....................................... 

รับราชการหรือท างานประจ าสังกดั................................................................. ต าแหน่ง...................................................................................... 

ท่ีอยู.่......................................................................................................................................................เบอร์โทรศพัท.์.......................................

และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  เลขประจ าตวัสมาชิก.................... มีความประสงคใ์ห้ เจา้หนา้ท่ีการเงิน หกัเงิน

และส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั  ท่ีขา้พเจา้เป็นสมาชิกจึงมีหนงัสือแสดงความยินยอมให้ไวก้บั .....การเงิน........ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ยินยอมให้ เจา้หนา้ท่ีการเงิน หกัเงินรายเดือน ค่าจา้งรายเดือนหรือเงินบ านาญท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตาม

จ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช าระค่าธรรมเนียมแรกเขา้  ช าระค่าหุ้นรายเดือน  หน้ีเงินกู ้ 

หรือหน้ี  หรือภาระผกูพนัตามสัญญาค ้าประกนั ๆ แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั   แทนขา้พเจา้ทุกเดือนจนกว่า

ขา้พเจา้จะไม่มีหน้ีหรือภาระผกูพนัดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  

 ขอ้ 2. กรณีท่ีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ หรือลูกจา้ง และไดรั้บเงินบ าเหน็จหรือเงินอื่นใด ขา้พเจา้ยินยอมให้ เจา้หนา้ท่ี

การเงิน หกัเงินนั้นท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั   แจง้และส่งเงินจ านวนนั้นให้

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั   เพ่ือช าระหน้ีเงินกูห้รือหน้ีค ้าประกนัหรือภาระผกูพนักบัขา้พเจา้จนกว่าขา้พเจา้จะไม่มีภาระ

ผกูพนัในหน้ีดงักล่าวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั  

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขา้พเจา้มีหน้ี  หรือภาระผกูพนัใดท่ีตอ้งช าระ  หรือชดใชใ้ห้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั  ส่วน

ราชการหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐท่ีมีภาระตอ้งช าระให้ก่อนไม่ว่าจะเป็นหน้ีหรือภาระผกูพนั  หรือภาระผกูพนัท่ีเกิดขึ้น  หรือหลงัการท า

หนงัสือฉบบัน้ี ขา้พเจา้ยินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ ตามขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงัจากท่ีไดห้กัเงินช าระ

หน้ีหรือผกูพนัตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้แลว้ 

 ขอ้ 4. ขา้พเจา้ยินยอมให้หนงัสือน้ีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหน้ีสินใดๆ ท่ีขา้พเจา้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั 

ก่อนวนัท าหนงัสือน้ี ดว้ย และยินยอมให้หนงัสือฉบบัน้ีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกว่าขา้พเจา้จะหมดสภาพจากการเป็นสมาชิกสหกรณ ์

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ท าขึ้นดว้ยความสมคัรใจของขา้พเจา้  มีจ านวน  3 ฉบบั   มีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้

เจา้หนา้ท่ีการเงิน ฉบบัท่ีสองไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั ฉบบัท่ีสามเก็บไวท่ี้ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบขอ้ความและ

ถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการจึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกั 

 

.............................................................. ผูใ้ห้ความยินยอม (ผูค้  ้าประกนั) 

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

 

........................................................พยาน 

                (........................................................) 
                                       เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

           ................................................. พยาน (ผูบ้งัคบับญัชาหรือกรรมการ               
ในหน่วยงานผูค้  ้าประกนั) 

      (...........................................................) 
ต าแหน่ง ........................................................ 
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ค ำเตือน 
ก่อนลงลายมือช่ือเพ่ือเขา้ผกูพนัในหนงัสือน้ี  
โปรดอ่านขอ้ความซ่ึงท่านเองจะตอ้งรับผิดชอบ
ตามหนงัสือน้ี  

หนงัสือเงินกูท่ี้................../.......................... 
ช่ือผูกู้.้.......................................................... 

หนังสือค ำ้ประกนัส ำหรับเงินกู้พยุงเศรษฐกจิ (เฉพำะกจิ) จำกไวรัส COVID-19 
สมำชิกสมทบขอปรับเป็นสมำชิกสำมัญ 

ท าท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั 

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

ขา้พเจา้.....................................……………....…………............…….. อาย.ุ.............................................ปี  สมาชิกเลขทะเบียนท่ี...................... 

เลขประจ าตวัประชาชน........................................................ต าแหน่ง........................................................สถานภาพ............................................ 

สังกดั...............................................................ท่ีอยู.่................................................................................................................................................

เบอร์โทรศพัท.์.......................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า  “ผูค้  ้าประกนั” ขอท าหนงัสือสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ีให้ไวต่้อ

สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร จ ากดั ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “สหกรณ์” เพือ่เป็นหลกัฐานดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ 1.  ตามท่ีสหกรณ์ไดใ้ห้.................................................................................ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “ลูกหน้ี” ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์เป็น

จ านวน .............................................................บาท  (...........................................................................................................................................) 

ตามหนงัสือเงินกูเ้งินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามญั ท่ี..................../................... 

ฉบบัลงวนัที่.................................................เพื่อน าไปใชใ้น.................................................................. และลกูหน้ีไดรั้บเงินไปจากสหกรณ์ 

โดยถูกตอ้งแลว้  ผูค้  ้าประกนัยินยอมค ้าประกนัหน้ีตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวเป็นจ านวน ................................................บาท

(.....................................................................................................)โดยสัญญาว่า ถา้ลูกหน้ีผิดนดัไม่ใชเ้งินแก่สหกรณ์  หรือลูกหน้ีผิดสัญญา 

ขอ้ใดขอ้หน่ึงจนเป็นเหตุให้สหกรณ์บอกเลิกสัญญากู ้และเรียกให้ลูกหน้ีช าระหน้ี หรือมีกรณีอื่นใด อนักระท าให้สหกรณ์ไม่ไดรั้บช าระหน้ี

ตามสัญญาเงินกูด้งักล่าวแลว้ก็ดี ผูค้  ้าประกนัยอมรับผิดช าระเงินตน้ท่ีลูกหน้ีคา้งช าระแก่สหกรณ์ รวมทั้งดอกเบ้ีย ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงลูกหน้ี

คา้งช าระตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอุปกรณ์แห่งหน้ีรายน้ี และค่าเสียหายใดๆ ทั้งส้ินตามสัญญาเงินกูด้งักล่าว จนกว่าสหกรณ์จะไดรั้บ

ช าระหน้ีโดยส้ินเชิงครบถว้น 

ขอ้ 2.  ผูค้  ้าประกนัยินยอมค ้าประกนัหน้ีดงักล่าวตาม  ขอ้ 1 และทราบขอ้ผกูพนัของลูกหน้ีในเร่ืองการส่งงวดช าระหน้ี  อตัรา

ดอกเบ้ีย  และการเรียกคืนเงินกูก้่อนถึงก าหนดตามท่ีกล่าวไวใ้นหนงัสือกูเ้งินส าหรับเงินกูส้ามญันั้นโดยตลอดแลว้  ผูค้  ้าประกนัยอมปฏิบติัตาม

ขอ้ผกูพนันั้น ๆ ทุกประการ  จนกว่าหน้ีสิน  และค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนั  จะไดช้ าระครบถว้นแลว้ 

ขอ้ 3.  ผูค้  ้าประกนัยอมรับผกูพนัว่า การท่ีผูค้  ้าประกนัพน้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใด ๆ ไม่เป็นเหตุให้ 

ผูค้  ้าประกนัหลุดพน้จากการค ้าประกนัรายน้ี  จนกว่าลูกหน้ีจะไดจ้ดัให้สมาชิกอื่นซ่ึงคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์  เห็นสมควร 

เขา้เป็นผูค้  ้าประกนัแทนผูค้  ้าประกนั 

 ขอ้ 4.  ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัตอ้งช าระหน้ีสินให้แก่สหกรณ์แทนลูกหน้ี  หลงัจากสหกรณ์ไดส่้งหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผูค้  ้าประกนั

แลว้  ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีลกูหน้ีผิดนดั  ผูค้  ้าประกนัยินยอมช าระหน้ีโดยให้ผูบ้งัคบับญัชาหรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของ 

ผูค้  ้าประกนั หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดของผูค้  ้าประกนั  หกัจ านวนเงิน ณ ท่ีจ่าย  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ตามจ านวนเงินงวดช าระหน้ีท่ีลูกหน้ี

พึงจะตอ้งช าระให้แก่สหกรณ์  โดยผูค้  ้าประกนัไดท้ าหนงัสือยืนยอมให้หกัเงินไดร้ายเดือนและเงินอื่นใดมอบไวก้บัสหกรณ์   

และความยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไป  ทั้งน้ีจนกว่าจะไดช้ าระหน้ีตามหนงัสือกูเ้งินสามญัท่ีผูค้  ้าประกนัไดค้  ้าประกนันั้น  โดยส้ินเชิงแลว้ 

.............................................................................. ผูค้  ้าประกนั 

(............................................................................) 
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ขอ้ 5.  เงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีผูค้  ้าประกนัจะไดรั้บจากสหกรณ์ตามขอ้บงัคบั 

หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จากการท าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(สสธท.) หรือ

กองทุนสวสัดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย(กสธท.) หรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ท่ีผูค้  ้าประกนัตกลงท าไวก้บัสมาคมฯ  ผูค้  ้าประกนัยอมให้สหกรณ์

หกัช าระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตามสัญญาค ้าประกนัน้ีได ้

 ในกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัท าหนงัสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่างๆ ในเงินค่าหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝาก หรือบรรดาสิทธิ

ประโยชน์ใดๆจากสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐานเม่ือผูค้  ้าประกนัถึงแก่ความตายนั้น   ไม่ว่าจะไดต้ั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวก้่อนหนา้หรือหลงัจากท่ี             

ผูค้  ้าประกนัไดท้ าสัญญาน้ี ไม่กระทบกระเทือนการบงัคบัตามสัญญาค ้าประกนัฉบบัน้ีแต่ประการใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะตอ้งช าระหน้ี

ตามสัญญาน้ีครบถว้นก่อน 

 ขอ้ 6.  หากผูค้  ้าประกนัไดย้า้ยท่ีอยูจ่ากท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือ  ผูค้  ้าประกนัจะแจง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที  ถา้หาก             

ผูค้  ้าประกนัไมไ่ดแ้จง้ให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือ  แลว้สหกรณ์ไดท้ าหนงัสือบอกกล่าวให้แก่ผูค้  ้าประกนั  ให้ถือว่าไดส่้งให้แก่ผูค้  ้าประกนั

โดยชอบ  ทั้งน้ี  โดยไม่ตอ้งค านึงถึงว่ามีผูรั้บไวห้รือไม่  และแมห้ากว่าส่งให้ไม่ไดเ้พราะหาไม่พบต าบล  สถานท่ีท่ีระบุไวข้า้งตน้นั้นก็ดี  ให้ถือ

ว่าผูค้  ้าประกนัไดรั้บและทราบหนงัสือติดต่อบอกกล่าว  หรือหนงัสืออืน่ใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

 ผูค้  ้าประกนัไดต้รวจอ่านขอ้ความและเขา้ใจขอ้ความในหนงัสือค ้าประกนัน้ีตลอดแลว้  จึงไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้

พยาน ณ วนั เดือน ปี ท่ีระบุขา้งตน้ 

      .............................................................. ผูค้  ้าประกนั 

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

                       .............................................................. พยาน(ผูบ้งัคบับญัชาหรือกรรมการในหน่วยงานผูค้  ้าประกนั) 

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

                                                         .............................................................. พยาน/ สมาชิก 

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

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใชเ้ฉพาะกรณีท่ีผูค้  ้าประกนัมีคู่สมรส) 

เขียนท่ี  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั 
วนัที่..................................................................... 

 ขา้พเจา้..................................................................................เป็นคูส่มรสของ................................................................................... 
ไดยิ้นยอมให้คู่สมรสของขา้พเจา้ค ้าประกนัเงินกูเ้งินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จากไวรัส COVID-19 สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามญั
ของสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขพิจิตร  จ ากดั  ตามหนงัสือค ้าประกนัฉบบัน้ี  และขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นส าคญั 
   ลงช่ือ...........................................................คูส่มรสผูใ้ห้ค ายินยอม 
   (........................................................................) 

   ลงช่ือ.......................................................ผูค้  ้าประกนั       ลงช่ือ..............................................พยาน 
   (........................................................................)         (........................................................................) 

รับรองว่าไดต้รวจบตัรประจ าตวั และลายมือช่ือผูค้  ้าประกนั และเห็นว่าหนงัสือค ้าประกนัน้ีไดท้ าขึ้นโดยถูกตอ้งแลว้ 

.............................................................. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 

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

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

สภานภาพการสมรสของผูค้  ้าประกนั 

โสด สมรส  หยา่ 

ร้าง หมา้ย 




