เอกสารยื่นกู้ : สาเนาบัตรประชาชน สลิปเงินเดือน
และสาเนาเลขที่บญั ชีธนาคารกรุ งไทยเท่านั้น

หนังสือกูท้ ี่...........................
วันที่.....................................
บัญชีเงินยืมที่.......................

คำขอและหนังสื อกู้
เงินกู้โครงกำรเงินกู้สู้ ภัยโควิด (สมำชิกสำมัญ)
รับที่.....................................
เขียนที่..............................................................................
วันที่.....................................
วันที่.............. เดือน................................. พ.ศ. ...............
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จากัด

ข้าพเจ้า..............................................................................สมาชิกเลขที่...................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง....................................
สังกัด....................................................ได้รับเงินได้รายเดือน................................บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินยืมทดรองดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จานวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังนี้...........................................
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ ืน งวดละ 500 บาท ตั้งแต่เดือน...........................ถึงเดือน.......................... งวดสุดท้าย
เป็ นการชาระดอกเบี้ยจานวน 100 บาท )
ข้อ 3. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
3.1 ยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์
3.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 12 (1), 13 ของสหกรณ์ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
3.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับข้อ 40 ของสหกรณ์จ ะแจ้งเป็ นหนัง สื อ ให้ส หกรณ์
ทราบ และจัดการชาระหนี้ ซ่ึ งมีอ ยู่ต่อ สหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ น เสี ยก่อ น ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับ
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่ วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่ งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อนได้
............................................................ผูข้ อกู้ ............................................................พยาน ............................................................พยาน
(..........................................................)
(..........................................................)
(..........................................................)
คำรับรองผู้บังคับบัญชำ
เขียนที่.................................. วันที่....................................
ข้าพเจ้า...............................................................ตาแหน่ง............................
สังกัด.............................................ขอรับรองว่า ตามความรู ้ของข้าพเจ้าและ
ตามที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบข้อความของผูก้ ูท้ ี่แสดงไว้ในคาขอและหนังสื อ กู้
นี้เป็ นความจริ งทุกประการ และเห็นควรให้สมาชิกผูน้ ้ ีกเู้ งินได้ตามจานวน
เงินที่ขอมานี้ดว้ ย
(................................................................)
ผูร้ ับรอง

คำรับรองของเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
ข้าพเจ้า...........................................................ตาแหน่ง............................
ขอรับรองว่า นาย / นาง / นางสาว............................................................
มียอดคงเหลือเพียงพอที่จะหักเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูส้ ่งสหกรณ์ฯ ได้
(................................................................)
ผูร้ ับรอง
(สำหรับผู้ขอกู้)
ข้าพเจ้าผูก้ ูข้ อให้โอนเงินเข้าบัญชีประเภทออมทรัพย์ ธนาคารกรุ งไทย
สาขา............................................ เลขที่บญั ชี..................................................
...........................................................ผูก้ ู้
ข้าพเจ้า...........................................................................................ได้รับเงินกู้
จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.................../................../.......................
.........................................................ผูร้ ับเงิน
ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว..........................................................เจ้าหน้าที่การเงิน

เอกสารยื่นกู้ : สาเนาบัตรประชาชน และสลิปเงินเดือน ทั้งผูก้ แู้ ละผูค้ ้าประกัน
และสาเนาเลขทีบ่ ญั ชีธนาคารกรุ งไทยของผูก้ ูเ้ ท่านั้น

รับที่.....................................
วันที่.....................................

คำขอและหนังสื อกู้เงินกู้โครงกำรเงินกู้สู้ ภัยโควิด ( สมำชิกสมทบ )

หนังสือกูท้ ี่...........................
วันที่.....................................
บัญชีเงินยืมที่.......................

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

เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จากัด
ข้าพเจ้า..............................................................................สมาชิกเลขที่...................รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง....................................
สังกัด....................................................ได้รับเงินได้รายเดือน................................บาท ขอเสนอคาขอกูเ้ งินยืมทดรองดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จานวน 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังนี้...........................................
ข้อ 2. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่งเงินกูค้ ืน งวดละ 500 บาท ตั้งแต่เดือน...........................ถึงเดือน............................งวดสุดท้าย
เป็ นการชาระดอกเบี้ยจานวน 100 บาท )
ข้อ 3. ในการกูค้ รั้งนี้ ข้าพเจ้าขอเสนอหลักประกัน เป็ นผูค้ ้ าประกันชื่อ.........................................................เลขที่สมาชิก...........................
ข้อ 4. เมื่อข้าพเจ้าได้รับเงินกูแ้ ล้ว ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
4.1 ยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเจ้าหน้าที่ผูจ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้า ที่ได้รับมอบหมายจากสหกรณ์ หักเงินได้รายเดือนของ
ข้าพเจ้า ตามจานวนงวดชาระหนี้ ข้อ 2 เพื่อส่งต่อสหกรณ์
4.2 ยอมให้ถือว่า ในกรณีใดๆ ดังกล่าวในข้อบังคับข้อ 12 (1), 13 ของสหกรณ์ให้เงินกูท้ ี่ขอกูไ้ ปจากสหกรณ์เป็ นอันถึงกาหนดส่งคืนโดย
สิ้นเชิงพร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมีพกั คานึงถึงกาหนดเวลาที่ตกลงไว้
4.3 ถ้าประสงค์จะขอลาออกหรื อย้ายจากราชการ หรื องานประจาตามข้อบังคับข้อ 40 ของสหกรณ์จ ะแจ้ง เป็ นหนัง สื อ ให้ส หกรณ์
ทราบ และจัดการชาระหนี้ ซ่ึ งมีอ ยู่ต่อ สหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ น เสี ยก่อ น ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวข้างต้น เมื่อข้าพเจ้าได้ลงชื่อรับ
เงินเดือน ค่าจ้าง เงินสะสม บาเหน็จ บานาญ เงินทุนเลี้ยงชีพหรื อเงินอื่นใด ในหลักฐานที่ทางราชการหรื อหน่ วยงานเจ้าสังกัดหรื อนายจ้าง จะจ่ายเงินให้แก่
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู้ ่ายเงินดังกล่าว หักเงินชาระหนี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยส่ งชาระหนี้ต่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้นเสี ยก่อนได้
............................................................ผูข้ อกู้ ............................................................ผูค้ ้ าประกัน ............................................................พยาน
(..........................................................)
(..........................................................)
(..........................................................)
คำรับรองผู้บังคับบัญชำ
เขียนที่.................................. วันที่....................................
ข้าพเจ้า...............................................................ตาแหน่ง............................
สังกัด.............................................ขอรับรองว่า ตามความรู ้ของข้าพเจ้าและ
ตามที่ขา้ พเจ้าได้ตรวจสอบข้อความของผูก้ ูท้ ี่แสดงไว้ในคาขอและหนังสื อ กู้
นี้เป็ นความจริ งทุกประการ และเห็นควรให้สมาชิกผูน้ ้ ีกเู้ งินได้ตามจานวน
เงินที่ขอมานี้ดว้ ย
(................................................................)
ผูร้ ับรอง

คำรับรองของเจ้ ำหน้ ำที่กำรเงิน
ข้าพเจ้า...........................................................ตาแหน่ง............................
ขอรับรองว่า นาย / นาง / นางสาว............................................................
มียอดคงเหลือเพียงพอที่จะหักเงินกูแ้ ละดอกเบี้ยเงินกูส้ ่งสหกรณ์ฯ ได้
(................................................................)
ผูร้ ับรอง
(สำหรับผู้ขอกู้)
ข้าพเจ้าผูก้ ูข้ อให้โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุ งไทย ประเภทออมทรัพย์
สาขา............................................ เลขที่บญั ชี..................................................
...........................................................ผูก้ ู้
ข้าพเจ้า...........................................................................................ได้รับเงินกู้
จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่.................../................../.......................
.........................................................ผูร้ ับเงิน
ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
จ่ายเงินถูกต้องแล้ว................................................................เจ้าหน้าที่การเงิน

ทะเบียนผูค้ ้ าประกัน
เล่ม..........................หน้า…..................

หนังสือเงินกูท้ ี่ ............................/.............
ชื่อผูก้ .ู้ ........................................................

หนังสื อคำ้ ประกันสำหรับเงินกู้โครงกำรเงินกู้ส้ ู ภัยโควิด
ในหนี้ที่สมบูรณ์ (สมำชิกสมทบ)

สหกรณ์ได้รับยกเว้น
ไม่ตอ้ งติดอากรแสตมป์
ตามประมวลรัษฎากร

เลขที่ .................../........................................................
วันที่ .................เดือน.................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า ...........................……………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่...........................อายุ….……….….ปี
เลขประจาตัวประชาชน –
–
– –
เป็ น ข้าราชการ ลูกจ้างประจา อื่นๆ ............................................
ตาแหน่ ง ............................................สังกัด...................................................ได้รับเงินเดือนๆ ละ................................... บาท ที่อยู่ปัจจุบนั บ้าน
เลขที่......................หมู่ที่............... ถนน.........................................ตาบล/แขวง..........................................อาเภอ/เขต.............................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณี ย.์ ............. โทรศัพ ท์...................... ....... ได้ทาหนังสื อค้ าประกันให้ ไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรั พย์กรม
สุ ขภาพจิต จากัด ซึ่งต่อไปนี้ในหนังสื อค้ าประกันนี้จะใช้คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ตามที่สหกรณ์ได้ให้....................................................................................กูเ้ งิน จานวนเงินกู้ 10,000 บาท ( หนึ่งหมื่นบาทถ้วน )
ตามหนังสื อเงินกูส้ ามัญที่ ............./.............ลงวันที่ .............................................และผูก้ ูไ้ ด้รับเงินไปจากสหกรณ์โดยถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้ายินยอม
ค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวพร้อมดอกเบี้ยและค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้น้ นั ด้วย
ข้อ 2. ข้าพเจ้าได้ยินยอมค้ าประกันหนี้ดงั กล่าวตาม ข้อ 1 และทราบข้อผูกพันของผูก้ ูใ้ นเรื่ องการส่ งเงินงวดชาระหนี้ อัตราดอกเบี้ย และ
การเรี ยกคืนเงินกูก้ ่อนถึงกาหนดตามที่กล่าวไว้ในหนังสื อกูเ้ งินโครงการเงินกูส้ ู ้ภยั โควิด โดยตลอดแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบตั ิตามข้อผูกพันนั้นๆ ทุก
ประการ จนกว่าหนี้สิน และค่าสิ นไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน จะได้ชาระครบถ้วนแล้ว
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันว่า การออกจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ไม่เป็ นเหตุให้ขา้ พเจ้าหลุดพ้นจากการค้ า
ประกันรายนี้ จนกว่าผูท้ ี่ขา้ พเจ้าค้ าประกันไว้น้ ีจะได้ให้สมาชิกอื่น ซึ่ งคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ เห็นสมควรเข้าเป็ นผูค้ ้ าประกันแทน
ข้าพเจ้า
ข้อ 4. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องชาระหนี้ให้แก่สหกรณ์แทนผูก้ ู้ หลังจากสหกรณ์ได้ส่งหนังสื อบอกกล่าวให้แก่ขา้ พเจ้าแล้วภายในหกสิ บวัน
นับแต่วนั ที่ลูกหนี้ผิดนัด ข้าพเจ้ายินยอมชาระหนี้โดยให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้า หักจานวนเงิน
ณ ที่จ่าย ชาระหนี้ ซ่ ึ งข้าพเจ้าต้องชาระให้สหกรณ์จากเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้าส่ งต่อสหกรณ์ดว้ ย โดยข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อ
ยินยอมให้หักเงินได้รายเดือนและเงินอื่นใดมอบไว้กบั สหกรณ์ และความยินยอมนี้ให้มีอยูต่ ลอดไป ทั้งนี้จนกว่าจะได้ชาระหนี้ตามหนังสื อกูเ้ งิน
โครงการเงินกูส้ ู ้ภยั โควิด ที่ขา้ พเจ้าได้ค้ าประกันนั้น โดยสิ้นเชิงแล้ว
ข้อ 5. ข้าพเจ้าได้ทาหนังสื อยินยอมให้ผูบ้ งั คับบัญชาหักเงินได้รายเดื อนและเงินอื่นใดของข้าพเจ้ามอบไว้ให้สหกรณ์ เพื่อแสดงต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ของข้าพเจ้าให้หกั เงิน ณ ที่จ่ายให้สหกรณ์จนกว่าสหกรณ์จะได้รับชาระหนี้จนสิ้นเชิง
ข้อ 6. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความในหนังสื อค้ าประกันนี้โดยตลอดแล้วเห็นว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ

ลงชื่อ………………………….……...ผูค้ ้ าประกัน
(……………...……..…………….)
ลงชื่อ……………………………..พยาน
(……………..…….. …………….)

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

