
 
                                  
 

ใบค าร้องขอรับเงินประกัน 

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

เรื่อง     ขอรับเงินคืนเบี้ยประกันเงินกู้ 

เรียน     ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด 

            ด้วย ข้าพเจ้า ( นาย / นาง / นางสาว ).......................................................................................................................... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน............................................................... ได้เป็นสมาชิก สสธท. เลขที่ทะเบียน .........................................................  
เมื่อวันที่.................................................................  กสธท.  เลขที่ทะเบียน ...............................................  เมื่อวันที่............................................................................. 
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
 ซึ่งข้าพเจ้าได้กู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด ตามสัญญาเงินกู้มีดังนี้ 

1. สัญญาเงินกู้สามัญ เลขที่...........................................................ลงวันที่ ........................................................................   
จ านวนเงินกู้ตามสัญญา................................................................................บาท  

2. สัญญาเงินกู้สามัญพิเศษ เลขที่.............................................ลงวันที.่........................................................................................
จ านวนเงินกู้ตามสญัญา................................................................................บาท 

     เพื่อเป็นหลักประกันเงินกู้ กบัสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด   จึงได้น าหลกัประกันที่เป็นสมาชิกขา้งต้น
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสขุสุโขทัย จ ากัด เปน็ผู้รับประโยชน์ โดยได้ระบุให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัยจ ากดัเป็น
อันดับแรก  

 ดังนั้น ข้าพเจ้าขอรับเงินคืนเบี้ยประกันเงินกู้ที่มีอยู่กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด                   
 เป็นจ านวนเงิน............................................................................................บาท (............................................................................................................................................................................................................)       
 โดยข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานมาพร้อมแล้ว ดังนี้ 

 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 1 ฉบับ 
 ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงว่าเป็นสมาชิก สสธท.   
 ส าเนาหนังสือส าคัญแสดงว่าเป็นสมาชิก กสธท. 
 หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนช าระเงินให้กับสหกรณ์ฯ 
 หนังสือยินยอมมอบอ านาจการรับเงินฯ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้มอบอ านาจทุกคน 

 (ทั้งนี้ ลงลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ)หมายเลขโทรศัพท์......................................................  
  

ลงชื่อ .............................................................. สมาชิกเลขที่......................... 
                                        (.......................................................) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

ส่วนของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จ ากัด 
ตรวจสอบแล้ว พบว่า     จ านวนเงินเบี้ยประกันที่เก็บไว้ 
 เป็นสมาชิก สสธท. เลขที่ทะเบียน......................            เป็นเงิน .................................................บาท 
 ไม่เป็นสมาชิก สสธท.  
 เป็นสมาชิก กสธท. เลขที่ทะเบียน...................... 
 ไม่เป็นสมาชิก กสธท.  

                    ลงชื่อ ...............................................จนท. สหกรณ์ฯ     ลงชื่อ..............................................จนท. สหกรณ์ฯ 
                          (...............................................)                              (............................................) 

 



หนังสือยินยอมและมอบอ านาจการรับเงนิสงเคราะห ์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณอ์อมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และหรือ  

กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) 

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

โดยหนังสือฉบับนี้ข้าพเจ้า .....................................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถอืบัตรประจ าตัวประชาชน

เลขที่ ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่........................หมู่ที่........................ 
ซอย..............................ถนน.......................................ต าบล(แขวง)..................................อ าเภอ(เขต)........................................... 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน..........................โทรศัพท์มือถือ............................... 

2.ข้าพเจ้า ......................................................................................ซ่ึงเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี

 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................หมู่ที่........................ 
ซอย..............................ถนน.......................................ต าบล(แขวง)..................................อ าเภอ(เขต)........................................... 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน..........................โทรศัพท์มือถือ............................... 

3.ข้าพเจ้า ............................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่

 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................หมู่ที่........................ 
ซอย..............................ถนน.......................................ต าบล(แขวง)..................................อ าเภอ(เขต)........................................... 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน..........................โทรศัพท์มือถือ............................... 

4.ข้าพเจ้า ............................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่

 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................หมู่ที่........................ 
ซอย..............................ถนน.......................................ต าบล(แขวง)..................................อ าเภอ(เขต)........................................... 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน..........................โทรศัพท์มือถือ............................... 

5.ข้าพเจ้า ............................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่

 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................หมู่ท่ี........................ 
ซอย..............................ถนน.......................................ต าบล(แขวง)..................................อ าเภอ(เขต)........................................... 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน..........................โทรศัพท์มือถือ............................... 

6.ข้าพเจ้า ............................................................................................ซึ่งเป็นผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่

 ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่................................หมู่ท่ี........................ 
ซอย..............................ถนน.......................................ต าบล(แขวง)..................................อ าเภอ(เขต)........................................... 
จังหวัด.................................... รหัสไปรษณีย์............................โทรศัพท์บ้าน..........................โทรศัพท์มือถอื.............................. 

ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ/หรือ
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) พึงจ่าย 
ให้แก่ข้าพเจ้า ๆ ยินยอมและมอบอ านาจให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย  จ ากัด   
เป็นผู้ (     ) รับเงินค่าจัดการศพ  (     ) รับเงินสงเคราะห์   (     ) เงินอื่น ๆ ที่พึ่งได้รับ   

แทนข้าพเจ้าเพื่อน าเงินดังกล่าวช าระหนี้ของ.......................................................................ทีมีต่อสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
สุโขทัย  จ ากัด โดยให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินดังกล่าวเป็นล าดับที่ 1 เมื่อสหกรณ์
ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด ได้รับช าระหนี้จนครบถ้วนแล้ว จึงให้แก่ข้าพเจ้าผู้มีรายนามข้างต้นได้รับเงินดังกล่าวเป็น
ล าดับถัดไป 

/ ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบ............... 



-2- 
 

                  ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในการที่ผู้รับยินยอมและรับมอบอ านาจได้กระท าไปตามหนังสือยินยอมและมอบอ านาจนี้
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าด้วยตนเองทั้งสิ้น 
                  เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือ  ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานแล้ว 
 
 
1.(ลงชื่อ)............................................ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ   2.(ลงชื่อ)...........................................ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ 

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

บัตร ปชช.เลขที่.........................................................              บัตร ปชช.เลขที่......................................................... 
 
 
3.(ลงชื่อ)...........................................ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ   4.(ลงชื่อ)............................................ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ 

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

บัตร ปชช.เลขที่.........................................................              บัตร ปชช.เลขที่......................................................... 
 
 
5.(ลงชื่อ)...........................................ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ   6.(ลงชื่อ)...........................................ผู้ยินยอมและมอบอ านาจ 

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

บัตร ปชช.เลขที่.........................................................              บัตร ปชช.เลขที่......................................................... 
 
 

           (ลงชื่อ)...............................................................ผู้รับยินยอมและรับมอบอ านาจ 

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

                                  ต าแหน่ง...................................................................... 
 
                    ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือของผู้ยินยอมและมอบอ านาจ และผู้รับยินยอมและรับ
มอบอ านาจจริงได้ลงลายมือชื่อ / ลายพิมพ์นิ้วมือต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
(ลงชื่อ).........................................................พยาน                          (ลงชื่อ).........................................................พยาน 

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

         

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

หนังสือยินยอมให้หักเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ยคืนช าระเงินให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด 

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

     วันที่........................................................ 

  ข้าพเจ้า.................................................................. อายุ...............ปี เลขทะเบียนสมาชิกที่.............
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่.................ตรอก/ซอย........................ต าบล........................อ าเภอ..........................
จังหวัด....................................โทรศัพท์.............................................ยินยอมให้สหกรณ์ฯ หักเงินปันผลและหรือเงินเฉลี่ย
คืนที่ข้าพเจ้ามีสิทธิได้รับจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุโขทัย จ ากัด ในระหว่างเป็นสมาชิกอยู่ เพ่ือส่งช าระค่าบ ารุง
รายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (สสธท.) และ 
กองทุนสวัสดิการสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (กสธท.) (ถ้ามี) ทุก ๆ ปี 
จนกว่าจะมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นลายลักษณ์อักษร  

  หนังสือยินยอมนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้
ทั้งหมดแล้วตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการและให้มีผลบังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐาน 

 

ลงชื่อ....................................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

                               ลงชื่อ....................................................................พยาน 

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

 

                                ลงชื่อ..................................................................พยาน 

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

 

 


