
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    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 าขอกู้เงินพยุงเศรษฐกจิ (เฉพาะกจิ) จากไวรัส COVID-19 
สมาชิกสมทบขอปรับเป็นสมาชิกสามัญ 

                เขียนที ่............................................................. 
        วันที่ ................................................................................. 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จ ากัด 
 ขำ้พเจำ้ นำย / นำง / นำงสำว .............................................................................................................อำย.ุ.................................ปี 
สมำชิกเลขทะเบียนท่ี ...............................เลขประจ ำตวัประชำชน.........................................................ต ำแหน่ง..................................................
สังกดั................................................................................สถำนภำพ............................................ท่ีอยู.่......................... ......................................... 
............................................................................................................... โทรศพัทมื์อถือ.... ............................ ....................................................... 
ไดท้ ำหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี  ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะเรียกว่ำ “สหกรณ์” เพื่อเป็น
หลกัฐำน โดยมีสำระส ำคญัในกำรกูยื้มเงินดงัต่อไปน้ี 
 ขอ้  1.  ขำ้พเจำ้ไดกู้เ้งินจำกสหกรณ์ไปเป็นจ ำนวน .............................................................................................................บำท 
(.....................................................................................................................)โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชจ่้ำยในครอบครัว 
และขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวน้ีครบถว้นแลว้ 
 ขอ้  2.  ขำ้พเจำ้จะส่งช ำระดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัรำร้อยละ  4.00  ต่อปี 
 ขอ้  3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ประกำศเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้สหกรณ์เปล่ียนแปลงอตัรำ
ดอกเบ้ียตำมท่ีเห็นสมควรเม่ือใดก็ได ้ ทั้งน้ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้ให้ขำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้  
 ขอ้  4.  ขำ้พเจำ้ขอช ำระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือนภำยใน 60  งวด  ดงัน้ี 
           ตน้เงินเท่ำกนัทุกงวด ๆ ละ ............................................... บำท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย  จ ำนวน ...............งวด 
           ตน้เงินและดอกเบ้ียเทำ่กนัทุกงวด ๆ ละ ...................................................บำท  จ ำนวน...............งวด 
 ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.........................................พ.ศ.  ........................................เป็นตน้ไป 
 ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำกำรส่งคืนเงินกู ้(รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก ำหนดภำยในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ ำหรับงวด 
นั้น ๆ  นอกจำกค่ำหุ้นซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูใ่นสหกรณ์  
 ขอ้  5. ในกำรส่งคืนเงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตำม ขอ้ 4.  นั้น ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ี ผูจ่้ำยเงินได ้
รำยเดือนและเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้ หกัจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จำกเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้
เพ่ือส่งมอบต่อสหกรณ์ ควำมยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปโดยท ำหนงัสือยินยอมให้หกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ทั้งน้ีจนกว่ำจะได้
ช ำระหน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 น้ีโดยส้ินเชิงแลว้  
 ขอ้  6.  ขำ้พเจำ้ยินยอมถือว่ำ ในกรณีผิดตำมขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่ำดว้ยกำรควำมคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู ้ให้ถือว่ำ
เงินกูท่ี้ไดรั้บไปจำกสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีให้ไว ้
 ขอ้  7.  ขำ้พเจำ้ยอมรับผกูพนัตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่ำ ถำ้ขำ้พเจำ้ออกจำกงำนหรือยำ้ยจำกหรืองำนประจ ำ ขำ้พเจำ้จะตอ้ง
แจง้เป็นหนงัสือให้สหกรณ์ทรำบ และจดักำรช ำระหน้ีสิน ซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 
 ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่จดักำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินหรือเงินอื่นใดท่ี
หน่วยงำนตน้สังกดัหรือนำยจำ้งจ่ำยให้แก่ขำ้พเจำ้ หกัเงินดงักล่ำวเพื่อช ำระหน้ีต่อสหกรณ์เสร็จส้ินเสียก่อนได ้  
 ขอ้  8.  ตรำบใดท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์  ขำ้พเจำ้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น ำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือ

บรรดำสิทธิประโยชน์ใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้จะไดรั้บจำกสหกรณ์ตำมขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะได้รับมอบผลประโยชน์จำกสมำคมฌำปนกิจ

สงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(กสธท.) หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)                

ท่ีขำ้พเจำ้ตกลงท ำไวก้บัสมำคมฯ  ขำ้พเจำ้ยอมให้สหกรณ์หกัช ำระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตำมหนงัสือกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส 

COVID-19 ได ้

รับท่ี…………………/…………………… 
วนัท่ี………..…./.….……..…./……..…… 
ค าเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ควำมดว้ยลำยมือ
ของตนเอง มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่รับพิจำรณำ 
 

หนงัสือกูท่ี้…………../….………. 
วนัท่ี………./…………./……….. 
บญัชีเงินกูท่ี้……………….……... 
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 ขอ้  9.  ขำ้พเจำ้ตกลงให้สหกรณ์ทวงถำมหน้ีไดเ้กินกว่ำ 1 คร้ังต่อวนั ในวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลำ 08.00 น.-               
ถึงเวลำ 20.00 น. และในวนัหยดุรำชกำร ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. ถึงเวลำ 18.00 น. ทั้งน้ีให้เป็นไปตำมกฎหมำยท่ีก ำหนดไว ้
 ขอ้  10.  หำกขำ้พเจำ้ไดย้ำ้ยท่ีอยูจ่ำกท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
                          ขอ้  11. ในกำรรับเงินกู ้ ขำ้พเจำ้จะไดท้ ำหนงัสือกูส้ ำหรับเงินกูส้ำมญัให้ไวต้่อสหกรณ์ตำมแบบท่ีสหกรณ์ก ำหนด 
           ขอ้ 12. ในกำรขอกูค้ร้ังน้ี คูส่มรสของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี) ไดต้กลงท่ีจะท ำหนงัสือยินยอมให้ไวเ้ป็นหลกัฐำนในทำ้ยหนงัสือกูเ้งิน
พยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 ไดต้รวจสอบแลว้มีเงินเดือนพอให้สหกรณ์ฯ หกัช ำระหน้ีและค่ำหุ้น และมีเงินคงเหลือ     
หลงัหกัค่ำใชจ่้ำยต่ำง ๆ   
 
 
 
      ………………………………………………….ผูกู้เ้งิน 
      (...........................................................................) 
 
      ............................................................................พยำน/สมำชิกสหกรณ์ฯ 
      (............................................................................) 
 
     .............................................................................พยำน/สมำชิกสหกรณ์ฯ 
     (...........................................................................) 
 
     .............................................................................เจำ้หนำ้ท่ีสหกรณ์ผูต้รวจ 
       (...........................................................................) 
 
 
      ............................................................................ผูจ้ดักำรสหกรณ์  
      (...........................................................................) 
 
 
    
 
 
 
 

การบันทึกการวินิจฉัย 
 
 ตรวจสอบคุณสมบติัของสมำชิกแลว้ เง่ือนไขถูกตอ้ง ตำมขอ้บงัคบั ระเบียบ มติ และค ำสั่งของสหกรณ์ เสนอให้คณะกรรมกำร
ด ำเนินกำรเพื่อทรำบและให้สมำชิกกูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 ไดใ้นวนัที่......................................................... 
เป็นเงิน……………….………….…………บำท (.............................................................................................................) 
 
     (ลงช่ือ) …………………………………………………. ประธำนกรรมกำรเงินกู ้
      (………………………………………………) 
 
 
 

ขำ้พเจำ้ .....................................................................................           

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

ซ่ึงเป็นคู่สมรสของขำ้พเจำ้กูเ้งินสำมญัของสหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  ตำมหนงัสือสัญญำกูเ้งินน้ี และขำ้พเจำ้

ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 

ลงช่ือ..................................................คู่สมรสผูใ้ห้ค ำยินยอม 
     (...........................................................) 

เห็นควรให้กู้เงินพยุงเศรษฐกิจ (เฉพาะกิจ) จาก          

ไวรัส COVID-19 จ านวน……………………...บาท 

(ลงช่ือ)………………………………………… 

(………………………………………………..) 

เจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานของสมาชิก 
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หนังสือกู้เงินพยุงเศรษฐกจิ (เฉพาะกจิ) จากไวรัส COVID-19 
สมาชิกสมทบขอปรับสมาชิกสามัญ 

 

หนงัสือเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 เลขท่ี....................../....................... 

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

ขำ้พเจำ้...............................…………....……………………............…….. อำย.ุ...................ปี  สมำชิกเลขทะเบียนท่ี......................... 

เลขประจ ำตวัประชำชน....................................................................ต ำแหน่ง...............................................สถำนภำพ...................................... 

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

ไดท้ ำหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี  ให้ไวแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั   ซ่ึงต่อไปน้ีในหนงัสือกูเ้งินน้ีจะเรียกว่ำ  “สหกรณ์”  เพื่อเป็น

หลกัฐำน โดยมีสำระส ำคญัในกำรกูยื้มเงินดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1.  ขำ้พเจำ้ไดกู้เ้งินจำกสหกรณ์ไปเป็นจ ำนวน ................................บำท (......................................................................................)  

และขำ้พเจำ้ไดรั้บเงินกูจ้  ำนวนดงักล่ำวน้ีครบถว้นแลว้  ตั้งแต่วนัท ำหนงัสือกูเ้งินฉบบัน้ี 

 ขอ้ 2.  ขำ้พเจำ้จะส่งช ำระดอกเบ้ียเงินกูใ้ห้สหกรณ์ในอตัรำร้อยละ 4.00 ต่อปี 

 ขอ้ 3.  ในกรณีท่ีสหกรณ์ประกำศเปล่ียนแปลงอตัรำดอกเบ้ียท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2.  ให้ถือว่ำขำ้พเจำ้ไดท้รำบและยินยอมช ำระดอกเบ้ีย

ตำมอตัรำท่ีสหกรณ์ประกำศในครำวนั้น ๆ ทุกครำวไป  ทั้งน้ีตั้งแต่วนัที่สหกรณ์ก ำหนดไวใ้นประกำศของสหกรณ์  โดยท่ีสหกรณ์ไม่ตอ้งแจง้

ให้ขำ้พเจำ้ทรำบล่วงหนำ้ 

 ขอ้ 4.  ขำ้พเจำ้ขอช ำระคืนหน้ีเงินกูเ้ป็นงวดรำยเดือน  ดงัน้ี 

  ตน้เงินเท่ำกนัทุกงวด ๆ ละ .......................บำท  พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย เวน้แต่งวดสุดทำ้ย จ ำนวน...........งวด (แบบสหกรณ์) 

  ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ำกนัทุกงวด ๆ ละ .............................บำท เวน้แต่งวดสุดทำ้ยจ ำนวน...........งวด (แบบธนำคำร) 

  ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจ ำเดือน.............................................. พ.ศ. ...................... เป็นตน้ไป 

 ขำ้พเจำ้ขอยืนยนัว่ำกำรส่งคืนเงินกู ้(รวมทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย) แต่ละงวดถึงก ำหนดภำยในส้ินเดือนท่ีระบุไวส้ ำหรับงวดนั้น ๆ 

 ขอ้ 5.  ขำ้พเจำ้สัญญำว่ำจะน ำเงินกูไ้ปใชเ้ฉพำะเพื่อกำรดงัต่อไปน้ีคือ เพื่อใชจ่้ำยในครอบครัว 

 ขอ้ 6.  ขำ้พเจำ้ขอโอนสิทธิเรียกร้องในเงินค่ำหุ้นของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัตำมทะเบียนหุ้น  ซ่ึงมียอดเงินค่ำหุ้นรวมเป็นเงิน 

...................................................... บำท (..........................................................................................................................) และท่ีจะมีขึ้นต่อไป

ในภำยหนำ้ให้สหกรณ์  เพื่อเป็นหลกัประกนักำรกูเ้งินของขำ้พเจำ้  ในกรณีเงินกูต้ำมสัญญำน้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนไม่ว่ำกรณีใด ๆ ขำ้พเจำ้

ยินยอมให้สหกรณ์น ำเงินค่ำหุ้นของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูใ่นขณะถึงก ำหนดช ำระหน้ีมำหกักลบลบหน้ีของขำ้พเจำ้ท่ีมีอยูก่บัสหกรณ์ได ้ เม่ือขำ้พเจำ้

พน้จำกสมำชิกภำพของสหกรณ์ 

 ขอ้ 7. ในกำรส่งคืนตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียตำม ขอ้ 4. นั้น  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหรือเจำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินไดร้ำยเดือน

และเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้  หกัจ ำนวนเงินงวดช ำระหน้ีซ่ึงขำ้พเจำ้ตอ้งส่งต่อสหกรณ์นั้น  จำกเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นของขำ้พเจำ้เพ่ือส่ง

มอบต่อสหกรณ์  ควำมยินยอมน้ีให้มีอยูต่ลอดไปโดยท ำหนงัสือยินยอมให้หกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินไดอ้ื่นมอบไว ้ ทั้งน้ีจนกว่ำจะไดช้ ำระ

หน้ีตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับพยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 โดยส้ินเชิงแลว้ 

 ขอ้ 8.  ขำ้พเจำ้ยินยอมถือว่ำ  ในกรณีผิดตำมขอ้บงัคบัในขอ้ท่ีว่ำดว้ยกำรควำมคุมหลกัประกนัและกำรเรียกคืนเงินกู ้ ให้ถือว่ำเงินกูท่ี้

ไดรั้บไปจำกสหกรณ์น้ีเป็นอนัถึงก ำหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัทีโดยมิพกัตอ้งค ำนึงถึงก ำหนดเวลำท่ีให้ไว ้

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

 (...........................................................) 
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ขอ้ 9.  ขำ้พเจำ้ยอมรับผูกพนัตำมขอ้บงัคบัของสหกรณ์ว่ำ  ถำ้ขำ้พเจำ้ออกจำกงำนหรือยำ้ยจำกงำนประจ ำ  ขำ้พเจำ้จะตอ้งแจง้เป็น

หนงัสือให้สหกรณ์ทรำบ  และจดักำรช ำระหน้ีสินซ่ึงขำ้พเจำ้มีอยูต่่อสหกรณ์ให้เสร็จส้ินก่อน 

 ถำ้ขำ้พเจำ้ไม่จดักำรช ำระหน้ีสินให้เสร็จส้ินตำมท่ีกล่ำวในวรรคก่อน  ขำ้พเจำ้ยินยอมให้เจำ้หน้ำท่ีผูจ่้ำยเงินหักเงินค่ำจำ้ง  หรือเงิน

อื่นใด  ท่ีหน่วยงำนตน้สังกดัหรือนำยจำ้งจ่ำยให้แก่ขำ้พเจำ้  หกัเงินดงักล่ำวเพ่ือช ำระหน้ีต่อสหกรณ์เสร็จส้ินเสียก่อนได ้ 

 ขอ้ 10. ตรำบใดท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ีอยูก่บัสหกรณ์  ขำ้พเจำ้ประสงคใ์ห้สหกรณ์น ำเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำ

สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ขำ้พเจำ้จะไดรั้บจำกสหกรณ์ตำมขอ้บงัคบั หรือสหกรณ์จะไดรั้บมอบผลประโยชน์จำกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์

สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขไทย(สสธท.) หรือกองทุนสวสัดิกำรสมำชิกสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์

สำธำรณสุขไทย(กสธท.) หรือสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สหกรณ์สมำชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.) ท่ีขำ้พเจำ้

ตกลงท ำไวก้บัสมำคมฯ  ขำ้พเจำ้ยอมให้สหกรณ์หกัช ำระหน้ีท่ีตอ้งรับผิดตำมหนงัสือกูเ้งินส ำหรับเงินกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส 

COVID-19 น้ีได ้

 ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้ท ำหนังสือตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ต่ำงๆ ในเงินค่ำหุ้น เงินปันผล เงินเฉล่ียคืน เงินฝำก หรือบรรดำสิทธิประโยชน์

ใดๆจำกสหกรณ์ไวเ้ป็นหลกัฐำนเม่ือขำ้พเจำ้ถึงแก่ควำมตำยนั้น   ไม่ว่ำจะได้ตั้งผูรั้บโอนประโยชน์ไวก้่อนหน้ำหรือหลงัจำกท่ีขำ้พเจำ้ได้ท ำ

หนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้พยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 น้ี ไม่กระทบกระเทือนกำรบังคบัตำมหนังสือกู้เงินส ำหรับเงิน         

กู้สำมัญฉบบัน้ีแต่ประกำรใด โดยผูรั้บโอนประโยชน์จะตอ้งช ำระหน้ีตำมหนังสือกู้เงินส ำหรับเงินกู้พยุงเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส 

COVID-19 น้ีครบถว้นก่อน 

 ขอ้ 11.  หำกขำ้พเจำ้ไดย้ำ้ยท่ีอยูจ่ำกท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือน้ี  ขำ้พเจำ้จะแจง้ให้สหกรณ์ทรำบเป็นหนงัสือโดยทนัที   

 บรรดำหนังสือติดต่อ ทวงถำม บอกกล่ำว หรือหนังสืออื่นใดท่ีสหกรณ์จดัส่งให้แก่ขำ้พเจำ้นั้น  ถำ้หำกไดส่้งไปยงัต ำบลสถำนท่ีท่ี

ระบุไวข้ำ้งตน้ของหนงัสือฉบบัน้ีแลว้  ให้ถือว่ำไดส่้งให้แก่ขำ้พเจำ้โดยชอบ ทั้งน้ีโดยไม่ตอ้งค ำนึงถึงว่ำจะมีผูรั้บไวห้รือไม่ หนงัสือติดต่อทวง

ถำม บอกกล่ำว หรือหนงัสืออื่นใดของสหกรณ์แลว้โดยชอบ 

 ขอ้ 12.  ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยินยอมให้ผูบ้งัคบับญัชำหกัเงินไดร้ำยเดือนและเงินอื่น  จ ำนวน  3  ฉบบั  มอบไวใ้ห้สหกรณ์  

หน่วยงำนตน้สังกดั  และส ำหรับขำ้พเจำ้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน 

 หนงัสือกูยื้มเงินน้ีท ำไว ้ณ วนัท่ีซ่ึงระบุขำ้งตน้ ขำ้พเจำ้ไดอ้่ำนและเขำ้ใจขอ้ควำมโดยตลอดแลว้ จึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญัต่อ

หนำ้พยำน  และสหกรณ์ไดส่้งมอบส ำเนำหนงัสือกูยื้มเงินจ ำนวนหน่ึงฉบบัให้แก่ขำ้พเจำ้ไวเ้ป็นหลกัฐำนทนัทีท่ีลงนำมในหนงัสือกู ้

 

ขำ้พเจำ้  .............................................................................  ไดย้นิยอมให้  
...................................................................................... ซ่ึงเป็นคูส่มรส
ของขำ้พเจำ้กูเ้งินพยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19        
ของ สอ.สำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั ตำมหนงัสือสัญญำกูเ้งินน้ี  และขำ้พเจำ้
ไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นส ำคญั 
       ลงช่ือ.............................................................. คู่สมรสผูใ้ห้ค ำยนิยอม 
              (.....................................................) 

.............................................................. ผูกู้เ้งิน 
           (.....................................................................) 
            .............................................................. พยำน/สมำชิก 

           (.....................................................................) 
           .............................................................. พยำน/สมำชิก 

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

ขำ้พเจำ้................................................................................................................................ ไดรั้บเงินกูจ้  ำนวน.............................................. บำท  

(.........................................................................................................................)  ตำมหนงัสือกูพ้ยงุเศรษฐกิจ (เฉพำะกิจ) จำกไวรัส COVID-19 

น้ีเป็นกำรถูกตอ้งแลว้  ณ  วนัที่...........................................................  โดย.   โอนเงินเขำ้บญัชีของขำ้พเจำ้  ธนำคำรกรุงไทยหรือ ธกส. 

สำขำ.................................... บญัชีเลขท่ี............................................................ 

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

จ่ำยเงินถูกตอ้งแลว้................................................... เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงินสหกรณ์ 
                            (....................................................) 
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สัญญำเลขท่ี....................../.......................  วนัที่....................................................... 

หนังสือยินยอมให้หน่วยงานต้นสังกัดหักเงินและส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร  จ ากัด 

ขำ้พเจำ้....................................………....………….....................…….. อำย.ุ...................ปี  เลขประจ ำตวัประชำชน....................................... 

ปฏิบติังำนอยูห่น่วยงำน................................................................. ต ำแหน่ง...................................................................................... ท่ีอยู่

.................................................................................................................................. ...............................................และเป็นสมำชิกสหกรณ์ออม

ทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  เลขประจ ำตวัสมำชิก.................... มีควำมประสงคใ์ห้..............เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน..............................หกัเงินและ

ส่งเงินให้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ท่ีขำ้พเจำ้เป็นสมำชิกจึงมีหนงัสือแสดงควำมยินยอมให้ไวก้บั .......กำรเงิน.............ดงัน้ี 

 ขอ้ 1. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้....กำรเงิน....หกัเงินรำยเดือน ค่ำจำ้งรำยเดือนหรือเงินเงินอื่นใดท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกหน่วยงำนตน้สังกดั

ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งช ำระค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้  ช ำระค่ำหุ้นรำยเดือน  หน้ีเงินกู ้ 

หรือหน้ี  หรือภำระผกูพนัตำมสัญญำค ้ำประกนั ๆ แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั   แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือนจนกว่ำ

ขำ้พเจำ้จะไม่มีหน้ีหรือภำระผกูพนัดงักล่ำวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 2. กรณีท่ีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร หรือลูกจำ้ง และไดรั้บเงินบ ำเหน็จหรือเงินอื่นใด ขำ้พเจำ้ยินยอมให้ ...กำรเงิน       

หกัเงินนั้นท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกหน่วยงำนตน้สังกดั ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   แจง้และส่งเงินจ ำนวนนั้นให้

สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั   เพื่อช ำระหน้ีเงินกูห้รือหน้ีค ้ำประกนัหรือภำระผกูพนักบัขำ้พเจำ้จนกว่ำขำ้พเจำ้จะไม่มีภำระ

ผกูพนัในหน้ีดงักล่ำวกบัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั  

 ขอ้ 3. ในกรณีท่ีขำ้พเจำ้มีหน้ี  หรือภำระผกูพนัใดท่ีตอ้งช ำระ  หรือชดใชใ้ห้แก่สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร  จ ำกดั  ส่วน

รำชกำรหรือหน่วยงำนอื่นใดของรัฐท่ีมีภำระตอ้งช ำระให้ก่อนไม่ว่ำจะเป็นหน้ีหรือภำระผกูพนั  หรือภำระผกูพนัท่ีเกิดขึ้น  หรือหลงักำรท ำ

หนงัสือฉบบัน้ี ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หักเงินเดือน ค่ำจำ้ง หรือเงินอื่นใด ตำมขอ้ 1 หรือขอ้ 2 แลว้แต่กรณี หลงัจำกท่ีไดห้กัเงินช ำระหน้ีหรือผกูพนั

ตำมท่ีกล่ำวมำขำ้งตน้แลว้ 

 ขอ้ 4. ขำ้พเจำ้ยินยอมให้หนงัสือน้ีมีผลใชบ้งัคบั รวมถึงหน้ีสินใดๆ ท่ีขำ้พเจำ้มีอยูก่บัสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั 

ก่อนวนัท ำหนงัสือน้ี ดว้ย และยินยอมให้หนงัสือฉบบัน้ีมีผลบงัคบัตลอดไปจนกว่ำขำ้พเจำ้จะหมดสภำพจำกกำรเป็นสมำชิกสหกรณ ์

 หนงัสือยินยอมฉบบัน้ี  ท ำขึ้นดว้ยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้  มีจ ำนวน  3 ฉบบั   มีขอ้ควำมถูกตอ้งตรงกนั   ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้

............ .....กำรเงิน.....................................  ฉบบัท่ีสองไวท่ี้สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขพิจิตร จ ำกดั ฉบบัท่ีสำมเก็บไวท่ี้ขำ้พเจำ้  ขำ้พเจำ้ได้

ตรวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำรจึงไดล้งลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกั 

 

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

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

 

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

            (.............................................................) 
เจำ้หนำ้ท่ีกำรเงิน 

           ........................................... พยำน(ผูบ้งัคบับญัชำหรือ 
                                                         กรรมกำรในหน่วยงำนผูกู้)้ 

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

 

 

 




