
 
 
รับที่………………/…………….       หนงัสือกู้ที่………………/………….. 

วนัที่………./………./…………       วนัที่………./……………/………….. 
                                                            บญัชีเงินกู้ที่…………………………. 

 

            เขียนที…่………………………………………… 
วนัที่……………………………………………… 

 

       ข้อ ๒. ขณะนีข้้าพเจ้ารับราชการหรือท างานในต าแหน่ง ………..……....…….………………….………..……. 
บตัรประจ าตวัประชาชน / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ เลขที่…………………………………………..…………..………..……… 
สงักดั ( รพ./สสอ. )....………….……….……...........ที่อยู่ปัจจบุนั   บ้านเลขที่…...…..….ถนน……………..……...……...….
ต าบล………………………อ าเภอ…………….….……….จงัหวดั……..…….………..โทรศพัท์……..……………..……….. 
                    ข้อ ๓. ข้าพเจ้าขอเสนอหลกัประกนัดงัต่อไปนีค้อื 

ค ำเสนอค ำ้ประกัน 
ล าดบั
ที่ 

ชื่อ – สกลุ 
สมาชิกเลข
ทะเบียนที ่

ท างานประจ าใน
ต าแหน่งและสงักดั 

เงินเดือน / 
ค่าจ้าง 

ลายมือชื่อ 
ผู้ค า้ประกนั 

๑      
๒      
๓      

 

     ลงชื่อ……………………..………………………ผู้ขอกู้ 
                                                                                                    (……………..………………………………)   
                                                       
 

 
คำ ขอกู้เงนิส ำหรับเงนิก้สำมัญู เพื่อสู้ภัยโควิด-19  

เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขจุ งหวั ดมั กดาุ หาร  จ ากดั 
                   ข้าพเจ้า…..………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่……..…..…..เงินเดือน / ค่าจ้าง   
เดือนละ………………บาท    ขอเสนอค าขอก้เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19  เพือ่โปรดพิจารณาดงต่อั ไปนี ้
                   ข้อ ๑. ข้าพเจ้าขอก้เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19  จ านวน....................................…..…บาท 
(………………………….)โดยจะน าไปใช้เพื่อการดงต่อั ไปน  ี ้ (ชีแจงเหต้ ผลุ แห่งการก้โดู ยชดเั จน)……………………….…… 

                    ข้อ ๔. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินก้  ู ข้าพเจ้าขอสงต่ ้นเงินก้เปู ็นงวด   งวดละ………..…..………………….…….บาท  
(พร้อมด้วยดอกเบยีต้ ามอตราั ที่สหกรณ์ก าหนด)  เป็นจ านวน…………….……..…..………..งวด  ตามระเบียบของสหกรณ์ 
                    ข้อ ๕. ในการรับเงินก้  ู ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงสือกั ้ เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19 ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่สหกรณ์ก าหนด 
                    ข้อ ๖. ในการขอก้ครู ังนี้   ้  ค่สูมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี)   ได้ตกลงที่จะท าหนงสือั ยินยอมให้ไว้เป็นหลกฐานใั นท้าย
หนงสือกั ้  ู



 
บันทกึกำรพจิำรณำให้ควำมเหน็ของผู้บังคับบัญชำ 

วนัที่ ……………………………………………  
                        ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความเห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดงันี ้
                  (๑) ความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งเงินกู้ซึง่ชีแ้จงไว้ในค าขอกู้นี ้เป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริง? 
                            จริง         ไม่จริง 
                  (๒) ในเวลานีผู้้ขอกู้มีพฤติการณ์ซึง่อาจถกูออกจากงานประจ าหรือไม่? 
                            มี            ไมมี่ 
                  (๓) ผู้ขอกู้มีหนีส้นิภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่? 
                            มี            ไม่มี 
                  (๔) ขอรับรองว่าเป็นลายมือของผู้ขอกู้และผู้ค า้ประกนัจริงหรือไม่?       จริง           ไม่จริง 
 

                                     ลายมือชื่อ……………….………………………. ต าแหน่ง……………………………………. 
                                                   (……………………………………….) 

(รายการต่อไปนี ้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง) 
       รำยกำรเก่ียวกับวงเงนิกู้ของผู้ กู้ 

จ านวนเงินกู้……………………..……..บาท 
เงินได้ 
รายเดือน 

(บาท) 

เงินค่าหุ้น
(บาท) 

จ ากดั 
วงเงินกู้  
(บาท) 

หนีเ้งินกู้คงเหลือ วงเงินกู้  
คงเหลือ 
(บาท) 

สามญั เพื่อเหตฉุกุเฉิน รวม 
(บาท) น/ส กู้ ท่ี (บาท) น/ส กู้ ท่ี (บาท) 

   
    

      
    

หมำยเหตุ  (๑)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ?      เคย      ไม่เคย 
                  (๒) ข้อชีแ้จงอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

รำยกำรเก่ียวกับวงเงนิกู้ของผู้ค ำ้ประกัน 
จ านวนเงินต้นที่จะต้องค า้ประกนั………………………………..บาท 

ล าดบั
ท่ี 

 
ชื่อผู้ค า้ประกนั 

เงินได้ราย
เดือน  
(บาท) 

จ ากดัวงเงิน
ค า้ประกนั

(บาท) 

การค า้ประกนัรายอื่น 
วงเงินค า้ประกนั
คงเหลือ(บาท) ชื่อผู้กู้  

ต้นเงินท่ีค า้ประกัน 
คงเหลือ (บาท) 

๑       
๒       
๓       

 
หมำยเหตุ  (๑)  เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหนี ้หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือไม่ ?    เคย      ไม่เคย 
                  (๒) ข้อชีแ้จงอื่น ๆ ……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………..เจ้าหน้าที ่
(……………………………………….) 
 …………../………………/………… 



 
 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร จ ำกัด 

(ส ำหรับผู้กู้ ) 
 
 
        เขียนที…่….……………………………….. 
      วนัที่………….เดือน……….……………พ.ศ………………. 
 
 ข้าพเจ้า…………….…………………………………………อาย…ุ………..ปี  เลขที่บตัรประจ าตวั
ประชาชน----ปัจจบุนัอยู่บ้านเลขที่…….….หมู่ที่.….ตรอก/
ซอย…….……………..ถนน……………….….ต าบล / แขวง……………………….อ าเภอ/เขต……………………...
จงัหวดั……..…………รับราชการสงักดั…………….……………………...ต าแหน่ง………………………………….
และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร   จ ากดั เลขทะเบียนสมาชิก…………มีความ
ประสงค์ให้สว่นราชการ / หน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงักดัอยู่หกัเงิน และน าสง่เงินให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ข้าพเจ้าเป็น
สมาชิก จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบันีไ้ว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร   จ ากดั   ดงันี ้
 ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงิน หกัเงินเดือน ค่าจ้าง หรือเงินบ านาญ หรือเงินบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด 
ท่ีข้าพเจ้าพงึได้รับจากทางราชการ      หรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงักดัอยู่     ทัง้ปัจจุบนั    อนาคต     ตามจ านวนที่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร   จ ากดั     ได้แจ้งให้     ในแต่ละเดือนและสง่ช าระหนี ้
 ช าระค่าหุ้น    หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร    จ ากดั    แทนข้าพเจ้า 
ทกุเดือน 
 ข้อ 2. กรณีข้าพเจ้าพ้นจากการเป็นข้าราชการ/ลกูจ้างและได้รับบ าเหน็จ  บ านาญหรือเงินอ่ืนใด ข้าพเจ้า 
ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของสว่นราชการหรือหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงักดัอยู่ หกัเงินจากเงินบ าเหน็จ  หรือเงิน
บ านาญหรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้าพงึได้รับจากทางราชการตามข้อ  1.  ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
จงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั ได้แจ้งและให้สง่เงินจ านวนดงักล่าวนัน้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  
จ ากดั   แทนข้าพเจ้าทกุครัง้ 
 ข้อ 3. การหกัเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือบ าเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่ว่ากรณีใดตามข้อ 2. เมื่อได้หกั 
ช าระหนีแ้ก่ทางราชการแล้ว(ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หกัเงินดงักลา่วสง่ช าระหนีใ้ห้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุ 
จงัหวดัมกุดาหาร จ ากดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 ข้อ 4. หนงัสือยินยอมให้หกัเงินตามข้อ 3.  นี ้ให้มีผลตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไปและข้าพเจ้าสญัญาว่าจะไม่ถอน 
การให้ค ายินยอมนีไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พ้นจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพ้นภาระ
หนีส้ินที่ข้าพเจ้ามีต่อสหกรณ์       เว้นแต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดั
มกุดาหาร จ ากดั 
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 ข้อ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงสว่นราชการท่ีสงักดั  โดยโอนไปสงักดัสว่นราชการอ่ืน หรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น   ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของสว่นราชการ  หรือ
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    แห่งใดแห่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าโอนไปสงักดัมีอ านาจหกัเงินเดือน    
ค่าจ้าง     หรือเงินบ านาญหรือเงินบ าเหน็จ    หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั     ที่ข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทาง 
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  แล้วแต่กรณี  เพื่อสง่ช าระหนี ้ช าระค่าหุ้น หรือเงินอ่ืน   
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั  แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดือน  และข้าพเจ้าสญัญาว่าจะถือ
ปฏิบติัตามค ายินยอมในหนงัสือฉบบันีท้กุประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนงัสือแจ้งให้สว่นราชการหรือให้หน่วยงาน
ของรัฐ      หรือองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ข้าพเจ้าสงักดัอยู่เพื่อด าเนินการดงักล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็นการ 
เพียงพอแล้ว 
 หนงัสือยินยอมฉบบันีท้ าขึน้โดยความสมคัรใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนงัสือ 
นีท้ัง้หมดแล้ว  ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญั 
 หนงัสือนีท้ าขึน้  3  ฉบบั  มีข้อความตรงกนั  ฉบบัที่หนึ่งเก็บไว้ที่   เจ้าหน้าที่การเงิน   ฉบบัที่สองเก็บไว้กบั 
ข้าพเจ้า  และฉบบัที่สามให้ไว้กบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร จ ากัด  
 
 
     ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ให้ค ายินยอม 
             (…………………………………………) 
 
 
     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
 
     
     ลงชื่อ…………………………………………....พยาน 
             (…………………………………………..) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

              สหกรณ์ได้รับยกเว้นไม่ต้องตดิอากร
                                                                    แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

   หนังสือกู้เงนิส ำหรับเงนิกู้สำมัญเพื่อสู้ภัยโควิด-19 
         เลขที่.........................../.......................... 
       วนัที่................เดือน.............................พ.ศ....................... 
 ข้าพเจ้า.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............อาย.ุ..............ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน  ----  เป็น   ข้าราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 ลกจู ้างประจ า อื่น ๆ .............................................................ต าแหน่ง................................................................. 
สงกั ดั(รพ./สสอ.)................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ..........................................บาท  
 ที่อย่ปัูจจบุนั บ้านเลขท..ี่ .............หม่ทู.่ี...........ถนน................................ต าบล / แขวง.......................................................
อ าเภอ / เขต..............................จงหวั ด.ั ..................................รหสัไปรษณีย์....................โทรศพทั ์................................... 
ขอท าหนงสือกั ้ เงู ินให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขจุ งัหวดมั กดาุ หาร   จ ากดั     ซงต่ึ่ อไปนในี ้ หนงสือกั ้ เงู ินนจะใี ้ ช้ค าว่า  
“ สหกรณ์ ” เพื่อเป็นหลกฐานดั งต่อั ไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้ก้เงู ินจากสหกรณ์  เป็นจ านวน.............................บาท (...........................................................) 
โดยมีวตถั ปรุ ะสงค์เพื่อ....................................................................และข้าพเจ้าได้รับเงินจ านวนดงกลั า่วนโดี ้ ยถกตู ้องแล้ว 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้ายอมเสียดอกเบียเงินก้ ้ ใหู ้สหกรณ์ในอตรารั ้ อยละ................ต่อปี 
  ในกรณีที่มีเหตจ าเุ ป็นที่สหกรณ์จะต้องเปลี่ยนแปลงอตราดอั กเบียเงินก้ ้  ู  ข้าพเจ้ายินยอมให้สหกรณ์เปลี่ยนแปลง
อตราดอั กเบยีไ้ ด้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  ทงนีั ้ สห้ กรณ์ไม่ต้องแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบลว่งหน้า 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอช าระคืนหนเงี ้ นิก้เปู ็นงวดรายเดือน  ดงนีั  ้

  ต้นเงินเท่ากนัทกงวุ ด ๆ ละ............................................บาท  พร้อมดอกเบยี  ้      จ านวน.......................งวด 

  ต้นเงินและดอกเบยีเท่าก้ นัทกงวุ ดๆ ล.............................บาท     จ านวน.................งวด 
        ทงนีั ้ ต้งแต่งั ้ วดประจ าเดือน................................พ.ศ................เป็นต้นไป 
 ข้าพเจ้าขอยืนยนัว่าการสงคืนเ่ งินกู้   ( รวมทงตั ้ ้นเงินและดอกเบย้ี )    แต่ละงวดถึงก าหนดภายในวนัสิน้เดือนที่ระบุ
ไว้ส าหรับงวดนน้ัๆ 
 ข้อ 4.ในการสงคืนต่ ้นเงินก้พรู ้ อมด้วยดอกเบยีต้ ามข้อ 3. นน้ัข้าพเจ้ายินยอมให้ผ้บูงคั บบั ญชั าหรือเจ้าหน้าที่ผ้จ่ายเู งิน
ได้รายเดือนและเงินได้อื่นของข้าพเจ้าหกจ านวนเงินงวดช าั ระหนซ้ีงขึ่ ้าพเจ้าต้องสงต่อ่ สหกรณ์นน้ั จากเงินได้รายเดือนและเงิน
ได้อื่นของข้าพเจ้าเพื่อสงต่อ่ สหกรณ์ด้วย  ความยินยอมนใหี ้ ้มีอย่ตลอดไปู โดยท าหนงสือยินั ยอมให้หกเงินไั ด้รายเดือนและเงิน
ได้อื่นมอบไว้  ทงนีั ้ จ้นกว่าจะได้ช าระหนตาี ้ มหนงสือกั ้ เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด -19 นีโด้ ยสน้ิเชิงแล้ว 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้ายินยอมถือว่าในกรณีตามข้อบงคั บใั นข้อที่ว่าด้วยการควบคมหลุ กปรั ะกนัและการเรียกคืนเงินกู้ ให้ถือ 
ว่าเงินก้ทูี่ได้รับไปจากสหกรณ์นเปี ้ ็นอนัถึงก าหนดสงคื่ นโดยสน้ิเชิงพร้อมทงดอั ้ กเบยีใน้ ทนัทีโดยมิพกตั ้องค านึงถึงก าหนด 
เวลาที่ให้ไว้ 
 ข้อ 6. ข้าพเจ้ายอมรับผกพู นัตามข้อบงคั บของสหั กรณ์ว่าถ้าข้าพเจ้าออกหรือย้ายจากราชการหรืองานประจ า   
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็นหนงสือใหั ้สหกรณ์ทราบ และจดกาั รชา ระหนสิี ้ นซงขึ่ ้าพเจ้ามีอย่ตู่ อสหกรณ์ให้เสร็จสน้ิเสียก่อน 
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดกาั รช าระหนสิี ้ นให้เสร็จสน้ิตามที่กลา่วในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผ้จ่ายเู งินสะสมส าหรับ
ข้าราชการ บ าเหน็จ   บ านาญ  เงินกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ  (กบข.)   เงินกองทนุส ารองเลียงชีพห้ รือเงินอื่นใด 
ที่ทางราชการหรือหน่วยงานเจ้าสงกั ดหรั ือนายจ้างจ่ายให้แก่ข้าพเจ้า หกเงินดั งกลั า่วเพื่อช าระหนต่อี ้ สหกรณ์ให้เสร็จสน้ิ
เสียก่อนได้  
 



 

- ๒  - 
 ข้อ 7. ในการก้เงู ินครังนี้   ้ ข้าพเจ้าได้น าใบห้นุของสหกรณ์  เลขที่...................................จ านวน........................ห้นุ 
เป็นเงิน...................................บาท  มาจ าน าไว้เป็นประกนัเงินก้ครู ังนี้ ด้้วยและข้าพเจ้ายินยอมที่จะน าเงินค่าห้นุที่จะเกิดขน้ึ
ในภายหน้ามาประกนัเงินก้ขอู งข้าพเจ้า 
 ข้อ 8. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อย่จากที่ไู ด้แจ้งไว้ในหนงสือั น  ี ้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ข้อ 9. ตราบใดที่ข้าพเจ้ามีหนอยี ้ ่กูบสั หกรณ์  ข้าพเจ้าประสงค์ให้สหกรณ์น าเงินค่าห้นุ  เงินปันผล  เงินเฉลี่ยคืน หรือ
เงินอื่นใดที่ข้าพเจ้าได้รับไปหกักลบลบหนก้ีบัหนเงี ้ ินก้ทูี่ข้าพเจ้ามีอย่กูบสั หกรณ์ได้  เม่ือข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับเงินดงกลั า่วและให้
ถือเอาข้อสญญาั นเปี ้ ็นเจตนาของข้าพเจ้าที่จะให้หกกลบั ลบหน  ี ้    โดยให้สหกรณ์มีอ านาจทจะด าเี่ นินการหกกลบั ลบหนไ้ีด้ 
 ข้อ 10. ข้าพเจ้าได้ท าหนงสือยิั นยอมให้ผ้บูงคั บับญัชาหกเงินั ได้รายเดือนและเงินได้อื่น  จ านวน  3 ฉบบั มอบไว้ให้ 
สหกรณ์  หน่วยงานต้นสงกั ด ั  และส าหรับข้าพเจ้าเก็บไว้เป็นหลกฐานั  
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนงสือกั ้ เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพือ่ส้ภูยโั ควิด -19 นโดี ้ ยตลอดแล้วเห็นว่าถกตู ้อง  จึงได้
ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญต่อั หน้าพยาน 
     ลงชื่อ.........................................................................................ผ้กู้เงู ิน 
            (..........................................................................................) 
     ลงชื่อ..........................................................................................พยาน 
            (...........................................................................................) 
     ลงชื่อ...........................................................................................พยาน 
            (............................................................................................) 

คำ ยินยอมของคู่สมรส (ใช้เฉพาะกรณีที่ผ้กู้มีคู ่สมรู ส ) 
        เขียนที่............................................................... 
      วนัที่....................เดือน...................................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง...................................................................................................เป็นค่สมรู สของนาย/นาง
..........................................................ยนิยอมให้คู่สมรสของข้าพเจ้าก้เงู ินสามญของั สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี  ้ ตามหนงสืั อ
ก้เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19  ข้างต้นนและี ้ ข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญต่อั หน้าค่สมรู ส 
     .......................................................................ค่สมรู สผ้ใหู ้ค ายินยอม 
     (......................................................................) 
     ........................................................................ผู้ก้เงู ิน 
     (.......................................................................) 
  

                   ข้าพเจ้า.................................................................................ได้รับเงินก้จ านวน.ู .............................................บาท 
(.......................................................)  ตามหนงสือกั ้ เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด -19  นีไ้ปเป็นการถกตู ้องแล้ว 

ณ  วนัที่.......เดือน...............................พ.ศ............ โดย รับเป็นเงินสด เช็ค โอน/น าเงินเข้าฝากบัญชีของข้าพเจ้า  
 ชื่อธนาคาร........................................สาขา......................................เลขที่บญชีั .................................................. 
    ลงชื่อ.......................................................................ผู้รับเงิน 
           (.......................................................................) 
    ลงชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่ผ้จ่ายเู งิน 
           (........................................................................) 
    ลงชื่อ.......................................................................เจ้าหน้าที่ผ้ตรวจหู นงสือกั ้ เงู ิน 
           (........................................................................) 



 
 
หนงัสือเงินกู้ที่............../.........................                      ทะเบียนผู้ค า้ประกนั 
ชื่อผู้กู้ ....................................................           เลม่.......................หน้า.............................

         
   

  เลขที่............../................. 
วนัที่.............เดือน.........................พ.ศ................. 

 

 ข้าพเจ้า.......................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............อาย.ุ..............ปี 

เลขประจ าตวัประชาชน  ----  เป็น  ข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ์ไดร้ับยกเวน้ไม่ตอ้งติดอากร
แสตมป์ตามประมวลรัษฎากร 

 
หนังสือคำประ ้ กันส ำหรับเงนิกู้สำมญัเพื่อสู้ภัยโควิด -19 

 ลกจู ้างประจ า อื่น ๆ .........................................................ต าแหน่ง.................................................................... 
สงกั ดั(รพ./สสอ.)..........................................................................ได้รับเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ...............................บาท   
ที่อย่ปัูจจบุนั บ้านเลขท..ี่ .............หม่ทู..ี่ .......ถนน.......................................ต าบล / แขวง..................................................
อ าเภอ / เขต............................จงหวั ด..ั ..............................รหสัไปรษณีย์....................โทรศพทั ์........................................ 
ได้ท าหนงสือค ั า้ประกนัให้ไว้ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขจุ งหวั ดมั กดาุ หาร   จ ากดั ซงต่อึ่ ไปนในี ้ หนงสือค ั า้ประกนันจ้ีะใช้
ค าว่า  “ สหกรณ์ ” เพื่อเป็นหลกฐานดั งต่อั ไปนี ้
 ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้..............................................................ก้เงู ินจ านวนเงินกู้....................................บาท 
(.........................................................) ตามหนงัสือกู้เงินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19  ที่............./..............ลงวนัที่
........................................และผ้กู้ไูด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถกตู ้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมค า้ประกนัหนีด้งกลั า่วพร้อม
ดอกเบยีแล้ ะค่าสินไหมทดแทน  ตลอดจนค่าภาระติดพนัอนัเป็นอปกรุ ณ์แห่งหนน้ีน้ัด้วย 
 ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค า้ประกนัหนด้ีงกลั า่วตาม ข้อ 1.  และทราบข้อผกพู นัของผ้กู้ในู เร่ืองการสงเ่ งินงวดช าระหนี ้
อตราดอั กเบยี  ้ และการเรียกคืนเงินก้ก่อนถึงกู  าหนดตามที่กลา่วไว้ในหนงสือกั ้ เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19  นน้ั
โดยตลอดแล้วข้าพเจ้ายอมปฏิบติตาั มข้อผกพู นันน้ั ๆ ทกปรุ ะการ  จนกว่าหนสิี ้ นและค่าสนิไหมทดแทน      ตลอดจนค่าภาระ
ติดพนัจะได้ช าระครบถ้วนแล้ว 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผกพู นัว่า  การออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์  ไม่ว่าเพราะเหตใด ุ ๆ  ไม่เป็นเหตใหุ ้
ข้าพเจ้าหลดพุ ้นจากการค า้ประกนัรายน ้ี จนกว่าผ้ทูี่ข้าพเจ้าค า้ประกนัไว้นจะี ้ ได้ให้สมาชิกอื่นซงคณะกรรึ่ มการด าเนินการของ
สหกรณ์เหน็สมควรเข้าเป็นผ้ค ู า้ประกนัแทนข้าพเจ้า 
 ข้อ 4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าต้องช าระหนใ้ีห้แก่สหกรณ์แทนผ้กู้ ู      หลงจากสั หกรณ์ได้สงหน่ งัสือบอกกลา่วให้แก่ข้าพเจ้า 
แล้วภำยในหกสิบวันนบแต่วั นัที่ลกหู นผิดนี ้ ดั  ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนโดี ้ ยให้ผ้บูงคั บบั ญชาหรั ือเจ้าหน้าที่ผ้จ่ายเู งินได้ราย
เดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า  หกจ าั นวนเงิน  ณ  ที่จ่าย  ช าระหนซ้ีงขึ่ ้าพเจ้าต้องช าระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและ
เงินอื่นใดของข้าพเจ้าสงต่อ่ สหกรณ์ด้วย   โดยข้าพเจ้าได้ท าหนงสือยินั ยอมให้หกเงินั ได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั
สหกรณ์ และความยินยอมนใหี ้ ้มีอย่ตลอดไปู  ทงนีั ้ จ้นกว่าจะได้ช าระหนีตา้ มหนงัสือก้เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19 
ที่ข้าพเจ้าได้ค า้ประกนันน้ั   โดยสิน้เชิงแล้ว 
 
 
 



 
 

- ๒  - 
 
 ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ท าหนงัสือยินยอมให้ผู้บงัคบับญัชาหกัเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์ 
เพื่อแสดงต่อหน่วยงานต้นสงักดั  ของข้าพเจ้าให้หกัเงิน  ณ  ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับช าระหนีจ้นสิน้เชิง 
 ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ย้ายที่อยู่จากที่ได้แจ้งไว้ในหนงัสือ  ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็นหนงัสือโดยทนัที 
 ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนงัสือค า้ประกนันีโ้ดยตลอดแล้วเห็นว่าถกูต้อง  จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญั 
 
     ลงชื่อ.........................................................................................ผู้ค า้ประกนั 
            (..........................................................................................) 
  

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

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

 
 

ค ำยินยอมของคู่สมรส 
(ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ค า้ประกนัมคีู่สมรส ) 

       
                                                                                                  เขียนที่.............................................................. 

     

 
หมำยเหตุ   สหกรณ์ควรจดัให้มีส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนและ/หรือส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค า้ประกนัไว้ประกอบเป็น 
                   หลกัฐานด้วย 

 
 
 

            วนัที่...............เดือน.................................พ.ศ........................ 
 ข้าพเจ้า นาย/นาง......................................................................................................................เป็นคสมรู่ สของ
นาย/นาง............................................................................................ยนิยอมให้ค่สมรู สของข้าพเจ้าเป็นผ้ค ู า้ประกนัเงินกู้
ส าหรับเงินก้สามู ญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19 ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี ้  ตามหนงัสือค า้ประกนัเงินก้ขู้างต้นนและี ้ ข้าพเจ้าได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคญั 
     .......................................................................ค่สมรู สผ้ใหู ้ค ายินยอม 
     (......................................................................) 
     ........................................................................ผ้ค ู า้ประกนั 
     (......................................................................) 



 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนรำชกำรหักเงินช ำระหนี ้
สหกรณ์ออมทรัพย์สำธำรณสุขจังหวัดมุกดำหำร จ ำกัด 

(ส ำหรับผู้ค ำ้ประกัน) 
 

                                                                                       เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
        สาธารณสขุจงัหวดัมกุดาหาร  จ ากดั  

 
                                 วนัที่............................……………..……. 
 

  

      ลงชื่อ…………………………………………..ผู้ค า้ประกนั/ผู้ให้ค ายินยอม 
             (…………………………………………) 
 
     ลงชื่อ……………………………………………พยาน 
             (………………………………………….) 
 
     ลงชื่อ…………………………………………....พยาน 
             (…………………………………………..) 

      ข้าพเจ้า…….………….…………………………………..…อาย……ุ ..ปี  สมาชิกเลขที่เบียนที่............... 
เลขประจ าตวปั ระชาชน ----   ต าแหน่ง................................................... 
สงกั ดั (รพ./สสอ.).......................................................................... ปัจจบุนัอย่บู้านเลขที่...…….…หม่ทีู่ ………….
ตรอก/ซอย……….………..ถนน……………….….ต าบล/ แขวง.........………………..อ าเภอ / เขต………………...
จงหวั ดั……..………………………….รหสไั ปรษณีย์................................โทรศพัท์.................................................
ได้คา ้ ประกนัการก้เงู ินของ.............................................................................................ตามหนงสั ือค าป้ ระกนัเงินก้ ู
ส าหรับเงินก้สูามญัเพื่อส้ภูยโั ควิด-19 เลขที่................./................ยินยอมให้ผ้บูงคั บับญชาหรั ือเจ้าหน้าที่ผ้จ่าู ยเงินได้
รายเดือนของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงกั ดัหกเงินเั ดือน หรือเงินอ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงกั ดั 
เพื่อช าระหนีแทนล้ กหนีู ใน้ กรณีที่ลกหนีู ไ้ม่ช าระหนีต้ามหนงสั ือก้เงู ินส าหรับเงินก้สามู ญเพั ื่อส้ภูยโั ควิด-19 เลขที่
.........../.........ลงวนที่.ั ...........................................และให้แก่สหกรณ์ฯ หลงจั ากสหกรณ์ได้สงหน่ งสั ือบอกกล่าว
ให้แก่ข้าพเจ้า ภำยในหกสิบวัน นบแตั ่วนัที่ลกหนีู ผิ้ ดนดัช าระหนี ้ และในกรณีที่ข้าพเจ้าย้ายหน่วยงาน ข้าพเจ้า
ยินยอมให้ผ้บูงคั บบั ญชั าหรือเจ้าหน้าที่ผ้จ่ายเงินไู ด้รายเดือนของหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงกั ดัใหม่ หกเงินเดืั อนหรือเงิน
อ่ืนใดที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากหน่วยงานที่ข้าพเจ้าสงกั ดัใหม่ เพื่อช าระหนีด้งกลั า่วให้สหกรณ์ฯ ต่อไป ทงนีั ้ จนกว่้ าจะ
ได้ช าระหนีต้ามหนงสั ือก้เงู ินส าหรับเงินก้สูามญเพั ื่อส้ภูยโั ควิด-19 ที่ผ้คูา ้ ประกนัได้คา ้ ประกนนั น้ั โดยสนิเชิง้ แล้ว 
                ข้าพเจ้าได้ตรวจอ่านข้อความและเข้าใจข้อความในหนงสั ือยินยอมให้สวน่ ราชการให้หกเงินชั  าระหนีต้ลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคญัต่อหน้าพยาน ณ วนั เดือน ปี ที่ระบขุ้างต้น 


