
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากดั 
เลขที่ 276 ถนนเจริญประเทศ ตําบลเวียงเหนือ อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
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ที่ สอ.สธ.ลป.ว. 120 /2564         
 

 21 พฤษภาคม  2564 
 

เรื่อง ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด 
 

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลําปาง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หัวหน้างานกลุ่มงานทุกงานใน
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดลําปาง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง สาธารณสุขอําเภอทุก
อําเภอ หัวหน้าส่วนราชการอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดลําปาง 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1.  ประกาศ เรื่อง โครงการช่วยเหลือสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ฯ         จํานวน 1 ชุด 
  2.  หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้             จํานวน 3 ฉบับ 
  3.  แบบคําขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือโควิด-2019          จํานวน 1 ชุด
           

  ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ได้จัดส่งประกาศโครงการช่วยเหลือ
สวัสดิการสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
2019  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด ชุดที่ 40 ครั้งที่ 
5/2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดังรายละเอียดประกาศที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบและกรุณาปิดประกาศให้สมาชิกฯ ในหน่วยงานของท่านทราบด้วย 
 
 

       ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                                  (นายศิริชัย  ภัทรนุธาพร) 

                              ประธานกรรมการ 
                               สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํปาง จํากัด 

 

 

 

 

แผนกธุรการ 
โทร. 05422 6384 
โทรสาร. 0 5432 3991 
www.lphcoop.com 
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หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงนิกู้      ฉุกเฉิน       สามัญร้อยละ 90 หรอื 95 ของหุ้นสะสม 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํปาง จํากัด 
 

 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่............................................................................... 

 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํปาง จํากัด 
  

 ข้าพเจ้า.............................................................................................สมาชิกเลขที่......................อายุ.................ปี 
เลขประจําตัวประชาชน      -           -                   -        -     ตําแหน่ง..........................................................
สังกัด............................................. เงินเดือน............................บาท อยู่บ้านเลขที่......................ถนน................................
ตําบล/แขวง................................ อําเภอ/เขต............................. จังหวัด........................... โทรศัพท์................................. 
 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา 6 เดือนของสัญญาเงินกู้      ฉุกเฉิน      สามัญ
ร้อยละ 90 หรือ 95 ของหุ้นสะสม นับแต่วันที่ย่ืนขอพักชําระหนี้ตามโครงการฯ ปี 2564 

 

หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เป็น
การแปลงหนี้ใหม่ และไม่มีการขยายงวดชําระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการพักชําระต้นเงินกู้ เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้น 

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดทําหนังสือฉบับนี้และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์กําหนด   
ทุกประการ 

 

 ลงชื่อ............................................................ผู้กู้ 
      (.............................................................) 
 

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

หมายเหตุ  ผู้กู้ต้องแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวลูกจ้าง 
อย่างใดอย่างหนึ่งที่ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

เลขที่รับ.......................................
วันที่............................................. 
เวลา............................................. 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์)

สําหรบัเจา้หนา้ที ่
ตรวจสอบแลว้เห็นสมควรให้พักชําระหนีต้้นเงนิกู้ 

ลงชื่อ....................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
ลงชื่อ....................................................ผู้จัดการ 

คณะกรรมการเงนิกู้อนุมัติ 
 

ลงชื่อ.........................................ประธาน/ผู้ได้รับมอบหมาย 
 

สัญญาเงินกู้ที่...................................... 
ลงวันที่................................................ 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์) 



                                                                 
 
 
 

หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้เพ่ือสวัสดิการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด 

 
 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่............................................................................... 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด 
  

 ข้าพเจ้า........................................................................................................................สมาชิกเลขที่..........................................อายุ.............................ปี 
เลขประจําตัวประชาชน       -                    -       -       -           -    -  ตําแหน่ง................................................สังกัด.............................................  
เงินเดือน.............................................บาท อยู่บ้านเลขที่...............................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด...................................................................โทรศัพท์..................................................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา 6 เดือนของสัญญาเงินกู้เพื่อสวัสดิการ นับแต่วันที่ยื่นขอพักชําระหนี้ตามโครงการฯ        
ปี 2564  

หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และไม่มีการขยาย
งวดชําระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการพักชําระต้นเงินกู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดทําหนังสือฉบับนี้และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์กําหนดทุกประการ 

 
 

 ลงชื่อ..........................................................................ผู้กู้ 
  (.........................................................................) 
 

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

บันทึกความยินยอมค้ําประกันเงินกู้เพ่ือสวัสดิการ 
 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ค้ําประกัน นาย/นาง/นางสาว.................................................................................................ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์

สาธารณสุขลําปาง จํากัด  ได้ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ ที่ผู้กู้ต้องผ่อนชําระให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอ
พักชําระหนี้ตามโครงการฯปี 2564  

หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และไม่มีการขยาย
งวดชําระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการพักชําระต้นเงินกู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดทําหนังสือฉบับนี้และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์กําหนดทุกประการ 

 

1. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา).....................................................................สมาชิกเลขที่.........................ลายมือชื่อ............................................................................. 
 

2. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา).....................................................................สมาชิกเลขที่.........................ลายมือชื่อ............................................................................. 
 

3. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา).....................................................................สมาชิกเลขที่.........................ลายมือชื่อ............................................................................. 
 

      .........................................................................พยาน สมาชิกเลขที่..............................  
          (.......................................................................)   

หมายเหตุ  ผู้กู้และผู้ค้ําประกันต้องแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวลูกจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง          
ที่ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 

 
 

 
 

เลขที่รับ.......................................
วันที่............................................. 
เวลา............................................. 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์)

สัญญาเงินกู้ที่...................................... 
ลงวันที่................................................ 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์) 

สําหรับเจ้าหน้าที ่
ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรให้พักชําระหนี้ต้นเงินกู ้

ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
ลงชื่อ................................................................ผู้จัดการ 

คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ 
 

ลงชื่อ...................................................ประธาน/ผู้ได้รับมอบหมาย 
 



                                                                 
 
 
 

หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้     สามัญ       สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด 

เขียนที่........................................................................... 
วันที่............................................................................... 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด 
 ข้าพเจ้า........................................................................................................................สมาชิกเลขที่..........................................อายุ.............................ปี 
เลขประจําตัวประชาชน       -                    -       -       -           -    -  ตําแหน่ง................................................สังกัด.............................................  
เงินเดือน.............................................บาท อยู่บ้านเลขที่...............................ถนน..........................................................ตําบล/แขวง............................................... 
อําเภอ/เขต........................................................จังหวัด...................................................................โทรศัพท์..................................................................................... 

ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้เป็นระยะเวลา 6 เดือนของสัญญาเงินกู้         สามัญ        สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต               
นับแต่วันที่ยื่นขอพักชําระหนี้ตามโครงการฯ ปี 2564  

หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และไม่มีการขยาย
งวดชําระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการพักชําระต้นเงินกู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดทําหนังสือฉบับนี้และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์กําหนดทุกประการ 

 

 ลงชื่อ..........................................................................ผู้กู้ 
  (.........................................................................) 
 ลงชื่อ........................................................................พยาน สมาชิกเลขที่............... 
  (........................................................................) 
บันทึกความยินยอมค้ําประกันเงินกู้      สามญั      สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 ข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้ค้ําประกัน นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................ผู้กู้เงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง 
จํากัด  ได้ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ ที่ผู้กู้ต้องผ่อนชําระให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับแต่วันที่ยื่นขอพักชําระหนี้
ตามโครงการฯ ปี 2564   

หนังสือขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ฉบับนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเงินกู้ที่ขอพักชําระหนี้ต้นเงินกู้ ทั้งนี้ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ และไม่มีการขยาย
งวดชําระหนี้เงินกู้แต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการพักชําระต้นเงินกู้ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและครอบครัวให้ดีขึ้น 
 ข้าพเจ้าขอรับรองว่าได้จัดทําหนังสือฉบับนี้และยินยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สหกรณ์กําหนดทุกประการ 

 

1. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
2. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
3. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
4. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
5. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
6. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
7. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
8. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
9. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 
10. ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ค้ํา)...........................................................................................สมาชิกเลขที่......................ลายมือชื่อ................................................ 

 

       .........................................................................พยาน สมาชิกเลขที่................................   

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

หมายเหตุ  ผู้กู้และผู้ค้ําประกันต้องแนบเอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวลูกจ้าง อย่างใดอย่างหนึ่ง          
ที่ไม่หมดอายุ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง จํานวน 1 ฉบับ 

 
 

 

เลขที่รับ.......................................
วันที่............................................. 
เวลา............................................. 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์) 

สัญญาเงินกู้ที่...................................... 
ลงวันที่................................................ 

(สําหรับเจ้าหน้าทีส่หกรณ์) 

สําหรับเจ้าหน้าที ่
ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรให้พักชําระหนี้ต้นเงินกู ้

ลงชื่อ................................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 
ลงชื่อ................................................................ผู้จัดการ 

คณะกรรมการเงินกู้อนุมัติ 
 

ลงชื่อ...................................................ประธาน/ผู้ได้รับมอบหมาย 
 



เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือโควิด - 2019 
 

1.  หนังสือคําขอกู้เงิน          จํานวน 1 ฉบับ 
2.  หนังสือรับรองเงินได้รายเดือนที่เจ้าหน้าที่การเงินและหัวหน้าหน่วยงานรับรอง   จํานวน 1 ฉบับ 
3.  สําเนาสลิปเงินเดือนๆ สุดท้ายที่จะยื่นกู้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     จํานวน 1 ฉบับ 
4.  สําเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (ที่รายละเอียดมีช่ือและเลขทีบั่ญชีของผู้กู้)   จํานวน 1 ฉบับ 
5.  บัตรประจาํต้วผู้กู้ฉบับจริง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง      จํานวน 1 ฉบับ 
6.  บัตรประจําต้วคู่สมรสผู้กู้ฉบับจริง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     จํานวน 1 ฉบับ 
7.  สําเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง      จํานวน 1 ฉบับ 
8.  สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้กู้ พร้อมรบัรองสําเนาถูกต้อง      จํานวน 1 ฉบับ 
9.  บัตรประจําต้วผู้ค้ําประกันฉบับจริง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     จํานวน 1 ฉบับ 
10.  บัตรประจําต้วคู่สมรสผูค้้ําประกันฉบับจริง พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    จํานวน 1 ฉบับ 
11.  สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง     จํานวน 1 ฉบับ 
12.  สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้ค้ําประกัน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง    จํานวน 1 ฉบับ 
13.  สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง      จํานวน 1 ฉบับ 
14.  สําเนาใบมรณบัตร (กรณีคู่สมรสผู้กู้หรือผู้ค้ําประกันเสียชีวิต) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง  จํานวน 1 ฉบับ 
15.  สําเนาทะเบียนสมรส พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง      จํานวน 1 ฉบับ 
      (กรณีใช้คาํนําหน้า และนามสกุลไม่เหมือนกัน ขอใบบันทึกทะเบียนสมรส คร.2) 
16. สําเนาหลักฐานการหย่า พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง      จํานวน 1 ฉบับ 
      (กรณีใช้คาํนําหน้าและนามสกุลไม่เหมอืนกัน ขอใบบนัทึกทะเบียนการหย่า คร.6)      
      
หมายเหต ุ    1. สมาชิกสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ผ่อนได้ไม่เกิน 24 งวด  
 2. อัตราดอกเบ้ียร้อยละ 5 

3. ผู้ค้ําประกัน จํานวน 1 คน (ไมซ่้ํากับเงินกู้เดิม) 
4. สมาชิกต้องมีรายได้คงเหลือไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 10 หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้ว  



                                                                 
 
 
 

คําขอกู้เงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือโควิด - 2019 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด 

                                                                                                            เขียนที่................................................................ 
                                                                                                  วันที่................เดือน........................พ.ศ. ........... 

 
เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุลําปาง  จํากัด 
 

          ข้าพเจา้..........................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่...............................อาย.ุ......................ป ี

เลขประจําตัวประชาชน     -          -   -       -       เป็น       ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ         ลูกจ้างประจํา           
     อื่นๆ................................... ตําแหน่ง.............................................. สังกดั.........................................................ไดร้ับเงินเดือน/ค่าจ้าง  
เดือนละ...............................บาท ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที.่....................หมูท่ี่..............ถนน............................ตําบล/แขวง......................... 
อําเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์..........................โทรศัพท์.......................................... 
ขอเสนอคําขอกูเ้งินสวัสดิการเพือ่ช่วยเหลือโควทิ - 2019 เพื่อโปรดพิจารณาดงัต่อไปนี ้
 

           ข้อที่  1. ข้าพเจ้าขอกูเ้งิน จํานวน..............................................บาท(.........................................................................................) 
โดยจะนําไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้(ชี้แจงเหตุผลแห่งการกู้โดยชดัเจน).......................................................................................................... 
           ข้อที่  2. ข้าพเจ้าขอเสนอผู้คํ้าประกันดังต่อไปนี้คือ 

ลําดับ ชื่อ-นามสกุล 
สมาชิกเลข
ทะเบียนที ่

ทํางานประจําใน
ตําแหน่งและสงักัด 

เงินเดือน/
ค่าจ้าง 

ลายมือชือ่ผูค้้ําประกัน 

1      

2      

3 
 

 

ข้อที  3. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอชําระคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนแบบต้นและดอกเบี้ยเท่ากันทุกๆ งวด           
งวดละ...........................บาท (.........................................................................................) จํานวน......................... งวด
ขอชําระคืนต้นเงินเป็นงวดรายเดือนแบบต้นและดอกเบี้ยเท่ากันทุกๆ งวด งวดละ...........................บาท 
(.........................................................................................) จํานวน......................... งวด รวมทั้งสิ้น ..................... งวด 

ข้อที่  4. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจา้จะได้ทําหนงัสือกู้เงินสําหรับเงนิกู้สวัสดิการเพือ่ช่วยเหลือโควทิ - 2019  ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตาม
แบบที่สหกรณก์ําหนด 

ข้อที่  5. ในการขอกูเ้งินครัง้นี้ คู่สมรสของข้าพเจ้า (ถ้ามี) ไดต้กลงทีจ่ะทําหนงัสือยินยอมให้ไว้เป็นหลักฐานตามแบบที่สหกรณ์
กําหนด 

 
 

ลงชื่อ.............................................................ผู้ขอกู้เงิน 

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

รับที.่................/............. 
วันที่......../............./........ 
เวลา............................น. 

หนังสือเงินกูท้ี่.........../............. 
วันที่........../.............../........... 
บัญชีเงินกู้ที.่........................... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(รายการต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่สหกรณอ์อกเอง) 
รายการเกี่ยวกบัวงเงินกู้ของผูข้อกู้เงิน 

เงินได้ 
รายเดือน 
(บาท) 

เงินค่าหุ้น
(บาท) 

จํากัด
วงเงินกู้ 
(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้
คงเหลือ 
(บาท) 

สามัญ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน พิเศษ รวม
(บาท)  น/ส กู้ที่ (บาท) น/ส กู้ที่ (บาท) น/ส กู้ที่ (บาท) 

      
 

 
รายการเกี่ยวกบัผู้ค้ําประกัน 

ลําดับ
ที ่

ชื่อผูค้้ําประกัน 
เงินได้รายเดือน 

(บาท) 
การค้ําประกันเงินกู้รายอื่น 

ชื่อผูกู้ ้ ชื่อผูกู้ ้
1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

 
หมายเหต ุ(1) เคยผิดนัดการส่งคืนเงินกู้ หรือขาดส่งเงินค่าหุ้นรายเดอืนหรอืไม่      เคย        ไม่เคย 

   (2) ข้อชี้แจงอืน่ๆ ................................................................................................................................................................. 
       ……………………………………………………………เจ้าหน้าที ่
       (.....................................................) 
       ............./........................../............. 

บันทึกการพจิารณาให้ความเห็นของผู้บังคับบญัชา 
       วันที่.............เดอืน....................พ.ศ. .......... 

 

 ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรูเ้ห็น และตามทีไ่ด้สอบถามแล้ว ขอให้ความเหน็ ดังนี ้
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกู้ซึง่ชี้แจงไวใ้นคําขอกู้เงินนี้ เป็นความจริงหรอืไม่เป็นความจริง 

 จริง   ไม่จริง 
(2) ในปัจจุบันผู้ขอกู้เงินอยู่ในระหว่างการสอบสวนหรือตอ้งโทษทางวินยัหรอืจะขอลาออกจากงานประจําหรอืไม่ 

 มี   ไม่มี 
(3) ผู้ขอกู้เงินมีรายได้พอทีจ่ะชําระหนี้เงนิกู้ตามทีข่อกู้หรือไม?่ 

 มี   ไม่มี 
 
ลายมือชื่อ....................................................... ตาํแหน่ง........................................... 
           (………………………………………………..) 



 
 
 
 

หนังสือรับรองเงินได้รายเดือน 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลาํปาง จํากัด 

  

 ตามที่ นาย/นาง/น.ส. .................................................................................................เลขทะเบยีนสมาชิก................................. 
หน่วยงาน ..............................................................อาย.ุ........................ปี ไดย้ื่นกู้เงิน................................................................................. 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขลําปาง จํากัด จํานวน...............................................บาท โดยผ่อนชําระงวดละ............................บาท 
จํานวน...............................งวด ข้าพเจ้าขอเรียนว่า ข้าราชการ/ลูกจ้าง ดังกล่าวข้างต้นมีรายละเอียดการหกัเงนิ ดังนี ้
 

รายการ 
ข้อมูลสําหรับ 

เจ้าหน้าที่การเงิน 
ยอดกู้.......................บาท 

ข้อมูลสําหรับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ยอดกู้.......................บาท

ข้อมูลสําหรับ 
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 

ยอดกู้.......................บาท 
หมายเหตุ 

1. เงินเดือน  
- เงินประจาํตาํแหน่ง  
- พ.ต.ส.  
- ค่าตอบแทน ฉ.11  
- ค่าตอบแทนนอกเวลา  
- อื่นๆ (ระบุ)......................  

2. รายการหัก  
    - กบข./กสจ.  
    - ภาษ ี  
    - ฌาปนกิจ  
    - สหกรณ์ฯสุทธิ  
      หุ้น  
      สามัญ  
      สวสัดิการ  
      พิเศษ  
      เงินฝาก  
      สคก.  
ธนาคาร  
    - อาคารสงเคราะห ์  
    - ออมสิน  
    - ธนาคารอื่นๆ  
    - อื่นๆ  
ยอดคงเหลือสุทธ ิ  

 

  ข้อมูลดังกล่าว ณ วันที.่...................เดือน................................พ.ศ. ............................ 
 

       ลงชื่อ..................................................เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
             (.................................................) 
 

       ลงชื่อ..................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
             (.................................................) 

 

หนังสือเงินกูท้ี่.........../............. 
วันที่........../.............../........... 


