
 
 

  
 
 
 
 
 

แบบค าขอกูโ้ครงการเงินกูพิ้เศษ  
เพ่ือช่วยเหลือสมาชิกท่ีได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

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

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสมทุรสงคราม จ ากัด 

 ข้าพเจ้า.................................................................สมาชิกเลขทะเบียนที่..............................สถานภาพ...........................
ที่อยู่ปจัจบุันบ้านเลขที่..........................หมูท่ี่................ถนน........................ต าบล.........................อ าเภอ.....................................
จังหวัด........................................หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้............................................................รับราชการหรือท างาน 
เป็น    ข้าราชการ  ข้าราชการบ านาญ       ลูกจ้างประจ า       พนักงานราชการ        พนักงานกระทรวงสาธารณสุข      
      อื่น............................................. ต าแหน่ง..................................................................สังกัด..................................................  
มีเงินเดือน/ค่าจ้างเดือนละ.......................บาท ขอเสนอค าขอกู้ โครงการเงินกู้พเิศษเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ไดร้ับผลกระทบการ
แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อโปรดพิจารณา ดังต่อไปนี ้
 

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกู้เงิน จ านวน.............................................บาท (.......................................................................) 
 

โดยจะน าไปใช้เพื่อการดงัต่อไปนี้ (ช้ีแจงเหตผุลแห่งการกูโ้ดยชัดเจน)............................................................................... 
ข้อ 2. ข้าพเจ้าขอช าระเงินกู้เป็นงวดรายเดือน ดังนี ้

เงินต้นเท่ากันทุกงวดงวดละ....................................บาท (พร้อมด้วยดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด)        
เป็นจ านวน..................งวด 

เงินต้นรวมดอกเบี้ยเทา่กันทุกงวดงวดละ.................................บาท (ดอกเบี้ยตามอัตราที่สหกรณ์ก าหนด) 
เป็นจ านวน..................งวด 
 ข้อ 3. ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน ดังต่อไปนี้ คือ 
ล าดับ

ที่ 
ชื่อ - สกุล 

สมาชิก 
เลขทะเบียน 

สถานภาพ ท างานประจ า 
ในต าแหน่ง/สังกัด 

มีเงินเดือน / 
ค่าจ้าง 

ลายมือชื่อ 
ผู้ค้ าประกัน 

1       

2       

 ข้อ 4. ในการรบัเงินกู้  ข้าพเจ้าจะได้ท าหนงัสอืกู้ส าหรับโครงการเงินกูพ้ิเศษเพื่อช่วยเหลอืสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ  
การแพรร่ะบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบทีส่หกรณ์ก าหนด 
 
 
 

     (ลงช่ือ).................................................................ผู้ขอกู ้
            (................................................................) 
 
 

หลักฐานประกอบของผู้กู้ ผู้ค้ าประกัน คู่สมรส 
         1. ส าเนาบัตรประชาชน  
         2. สลิปเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 3 เดือน (ยกเว้นสมาชิกผู้รับบ านาญ หรือบ าเหน็จรายเดือน ไม่ต้องแนบสลิปเงินเดือน)  
 หมายเหต ุ1. ให้กรอกข้อความให้ครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง 
             2. ส าเนาเอกสารต้องชัดเจน/รับรองส าเนาถูกต้อง กรณีมีการแก้ไขให้ใช้วิธีขีดฆ่าและลงลายมือชื่อก ากับ (ห้ามใช้น้ ายาลบค าผิด) 

 

เลขท่ีรับ…......................................... 
รับวันท่ี............................................ 
เอกสารประกอบค าขอกู้ครบ 
.........................................เจ้าหน้าท่ี 

หนังสือกู้ที่ พค1............./........... 
วันที่.......................................... 
บัญชีเงินกู้ที่................................ 

พค1. 01-09-2563 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(รายการต่อไปน้ี  เจ้าหน้าที่สหกรณ์กรอก) 

รายการเกี่ยวกับวงเงินกู้ของผู้กู้ 
จ านวนเงินกู้..........................................................................บาท 

เงินเดือน / 
ค่าจ้าง
(บาท) 

เงินค่าหุ้น 
(บาท) 

จ ากัด
วงเงินกู้ 
(บาท) 

ต้นเงินกู้คงเหลือ วงเงินกู้
คงเหลือ  
(บาท) 

ฉุกเฉิน สามัญ ครองชีพ 

น/ส กู้ที่ 
จ านวน 
(บาท) 

น/ส กู้ที่ 
จ านวน 
(บาท) 

น/ส กู้ที่ 
จ านวน 
(บาท) 

          
          
   พิเศษ ศึกษา   
   

น/ส กู้ที่ 
จ านวน 
(บาท) 

น/ส กู้ที่ 
จ านวน 
(บาท) 

น/ส กู้ที่ 
จ านวน 
(บาท) 

 

          
          

หมายเหตุ  (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินหุ้นรายเดือนหรือไม่   เคย   ไม่เคย 
       (2) เงินค่าครองชีพคงเหลือ (หลังจากหักค่าใช้จ่ายและการกู้) ......................................บาท .................% ของเงินได้รายเดือน 

รายการเกี่ยวกับวงเงินค้ าประกันของผู้ค้ าประกัน 
                                   จ านวนเงินต้นที่จะต้องค้ าประกัน ................................................................บาท 

ล าดับ
ที ่

ชื่อผู้ค้ าประกัน 
เงินได้ 

รายเดือน 
จ ากัดวงเงิน 
ค้ าประกัน 

การค้ าประกันรายอ่ืน วงเงินค้ าประกัน
คงเหลือ (บาท) ชื่อผู้กู้ ต้นเงินค้ าประกันคงเหลือ 

       

       

หมายเหตุ  (1) เคยผิดนัดการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือขาดส่งเงินหุ้นรายเดือนหรือไม่    เคย     ไม่เคย 
 

       ..............................................................เจ้าหน้าที่สหกรณ์ 
        (............................................................)  
        ................../.................../......................  

บันทึกการพิจารณาให้ความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชา 
วันที่ ...................................................... 

ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู้เห็นและตามที่ไดส้อบถามแลว้ ขอให้ความเห็นดังนี ้
(1) ความมุ่งหมายและเหตผุลแห่งเงินกู้ ซึง่ช้ีแจงไว้ในค าขอกู้นี้  เป็นความจริงหรือไม่? 

  จริง     ไม่จริง 
(2) ในเวลาน้ีผู้ขอกูม้ีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกจากงานประจ าหรอืไม่? 

  มี      ไม่ม ี
(3) ผู้ขอกู้มหีนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็นจ านวนมากหรือไม่? 

  มี      ไม่ม ี
 
     ลงช่ือ............................................................. ต าแหนง่................................................... 
           (.........................................................) 



 
 
 
 

 
บันทึกความจ าเป็นและผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

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

 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  จ ากัด 
 

 ตามที่ ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................สมาชิก
สหกรณ์เลขทะเบียนที่.......................... ขอกู้เงิน “โครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”  จ านวน......................................................บาท 
(..................................................... .....................................)  เนื่องจากข้าพเจ้าได้รับผลกระทบจากผลกระทบ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  และมีความจ าเป็นในการกู้เงินตามโครงการเงินกู้
พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ดังนี้
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

                                  (ลงชื่อ)...........................................................สมาชิกผู้ขอกู ้
                                      (....................................................................) 



 
 
 

 
 

แบบค ำยินยอมของคู่สมรส 
 (ส ำหรับผู้กู้) 

 
เขียนที่       

 

วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 
เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  จ ากัด 
 
  ข้าพเจ้านาย/ นาง/นางสาว                         สามี/ภรรยา
ของนาย/นาง/นางสาว                                    ยินยอมให้นาย/นาง/นางสาว
                                 ซึ่ งเป็นสามี/ภรรยา กู้ เงิน  “โครงการเงินกู้ พิ เศษเพ่ือ
ช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  จ านวนเงิน
        บาท (                  )  กับสหกรณ์ ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ ากัด 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
     (ลงชื่อ)      ผู้ให้ความยินยอม 

          (      ) 
 
 
 

(ลงชื่อ)      ผู้กู ้

             (      ) 

บยก. COVID 19 /01-09-2563 



 
 
 

 
 

 

แบบค ำยินยอมของคู่สมรส 
 (ส ำหรับผู้ค  ำประกัน) 

 

เขียนที่       
 

วันที่  เดือน   พ.ศ.   
 

เรียน  คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  จ ากัด 
 

ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว                                   สามี/ภรรยา ของ
นาย/นาง/นางสาว                                     ยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว
                           ซึ่งเป็นสามี/ภรรยา ค  าประกันเงินกู้ “โครงการเงินกู้
พิเศษเพ่ือช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019)  ของ
นาย/นาง/นางสาว                                                จ านวนเงิน    บาท
(          ) กับสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม  จ ากัด 
  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
    (ลงชื่อ)      ผู้ให้ความยินยอม 

         (      ) 
 

(ลงชื่อ)      ผู้ค  าประกัน 

        (      ) 
 

บยค. COVID 19 /01-09-2563 


