รับที…………………………
คําเตือน ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความตามรายการทีกําหนด
ไว้ในแบบคําขอกูน้ 4 ี ดว้ ยลายมือของตนเองโดยถูกต้อง
และครบถ้วน มิฉะนั4นสหกรณ์ฯไม่รับพิจารณา

วันที………………………...
หนังสื อกูท้ ี……………………….

คําขอกู้เงินสามัญสวัสดิการเฉพาะกิจฯ ( COVID-19)

วันที……………………………..

เขียนที……….…………….…………………………………….
วันที…………………………..………………………..
เรี ยน คณะกรรมการดําเนิ นการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด
ข้าพเจ้า..................................................................................... อายุ...............ปี เลขบัตรประจําตัวประชาชน..............................................................
อยูเ่ ลขที................... ถนน.....................................หมู่ที........ตําบล................................อําเภอ................................ จังหวัด.......................................................
สถานภาพ (........) โสด (.......) หย่า/หม้าย (.......) สมรส คู่สมรสชื อ............................................................................... เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ฯทะเบียน
เลขที...................... รับราชการมีสถานะเป็ น (.....) ข้าราชการ (.....) ลูกจ้างประจํา (.....) พนักงานราชการ (.....) ลูกจ้างชัวคราว(.....) พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข
ตําแหน่ง.......................................................................... สังกัด................................................................................วันทีบรรจุทาํ งาน..................................................
มีเงินได้รายเดือน...............................บาท โทรศัพท์ทีติดต่อสะดวก................................................... ขอเสนอคําขอกูเ้ งินกูส้ ามัญ เพือโปรดพิจารณาดังต่อไปนี4
ข้อ 1 ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินสามัญสวัสดิการเฉพาะกิจฯ (COVID-19) ของสหกรณ์ฯ จํานวน.......................................บาท (.........................................................)
วัตถุประสงค์เพือ....................................................................................................................................
ข้อ > ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ ง (.........) ต้นเงินกูเ้ ท่ากันทุกเดือน (พร้อมด้วยดอกเบี4ยตามระเบียบของสหกรณ์) (..........) ต้นเงินกู+้ ดอกเบี4ย
เท่ากันทุกเดือน (พร้อมด้วยดอกเบี4ยตามระเบียบของสหกรณ์) งวดละ...............................บาท เป็ นจํานวน............................งวด ตั4งแต่งวดเดือนทีได้รับเงินกูห้ รื อ
เดือนถัดไป เนื องจากสหกรณ์ได้ประมวลผลทางบัญชี เรี ยบร้อยแล้ว
คําเสนอคํา$ ประกัน
สมาชิ ก
รับราชการหรื อ
เงินได้
ข้าพเจ้าผูกพันตนทีจะเข้า
ลําดับที
ชื อ
เลขทะเบียนที
ทํางานประจําใน
รายเดือน (บาท)
คํ4าประกันตามคําขอกูข้ า้ งต้นนี4 จึงลง
ตําแหน่งและสังกัด
ลายมือชื อไว้เป็ นสําคัญ

1
2
3
4

คํารับรองของผู้บงั คับบัญชา
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผูก้ ยู้ งั รับราชการหรื อทํางานประจําอยูจ่ ริ ง
โดยได้รับเงิน(..........................................................
เดือนจากต้นสังกัด

ลงชือ ..............................................................
(..................................................................)
ตําแหน่ง..............................................................

(ลงชือ).................................................................ผูข้ อกู้
(...................................................................................)

หนังสื อยินยอมให้ ส่วนราชการหักเงินส่ งให้ สหกรณ์ ออมทรัพ ย์ สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
เขียนที………………………………………………………… (หน่วยงานทีสังกัด)
วันที……….เดือน……………………..พ.ศ………….
ข้าพเจ้า…………………………………….………………………….อายุ……………………...ปี
ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที…………….หมู่ที………..ตรอก/ซอย………………………ถนน……………………………
ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………
รับราชการตําแหน่ง………….………………………… สังกัด................................................................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด.........................................................
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก………………………….มีความประสงค์ให้ส่วน
ราชการหักเงินและส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทีข้าพเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด
พังงา ดังนี4
ข้อ 1 ยินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้างหรื อเงินบํานาญทีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจํานวนที
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด แจ้งในแต่ละเดือนและส่ งชําระหนี4 ชําระค่าหุ ้น หรื อเงินอืน แล้วแต่กรณี ให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2 กรณี ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง และได้รับบําเหน็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงินหักเงินจาก
เงินบําเหน็จทีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ตามจํานวนทีสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แจ้งและส่งเงินจํานวนนั4น
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนข้าพเจ้า
ข้อ 3 การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบํานาญ หรื อเงินบําเหน็จ ไม่วา่ กรณี ใด เมือได้หักชําระหนี4 แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี)
ยินยอมให้หกั เงินส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัดก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4 หนังสื อยินยอมนี4 ให้มีผลตั4งแต่บดั นี4 เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํ ยินยอมทั4งหมดหรื อ
บางส่วน เว้นแต่จะได้รับเป็ นหนังสื อจากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ข้อ 5 ในกรณี ทีข้าพเจ้าต้องเปลียนแปลงส่วนราชการทีสังกัด โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอืนหรื อหน่วยงานอืนของรัฐ
หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิน ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าทีผูจ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิน แห่ งใดแห่ งหนึ งทีข้าพเจ้าโอนไปสังกัดมีอาํ นาจหักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงิ นบํานาญ หรื อเงิ นบําเหน็จหรื อเงิ นอืนใดในลักษณะ
เดียวกันทีข้าพเจ้ามีสิทธิจะได้รับจากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่วนท้องถินแล้วแต่กรณี เพือส่งชําระหนี4 ชําระค่าหุน้
หรื อเงินอืนใดให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดพังงา จํากัด ได้ทุกเดือน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามคํายินยอมในหนังสื อ
ฉบับนี4 ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถินทีข้าพเจ้า
สังกัดอยูเ่ พือดําเนิ นการดังกล่าวข้างต้น พร้อมส่ งสําเนาหนังสื อยินยอมฉบับนี4 ไปยังส่ วนราชการหรื อหน่ วยงานทีข้าพเจ้าย้ายหรื อโอนไป
สังกัดใหม่ได้ โดยให้ถือว่าสําเนาคํายินยอมนั4นเป็ นคํายินยอมของข้าพเจ้าทุกประการก็เป็ นการเพียงพอแล้วในการหักเงินของข้าพเจ้า จนกว่า
ภาระผูกพันจะหมดสิ4นไป
หนังสื อยินยอมฉบับนี4 ทาํ ขึ4น โดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคําในหนังสื อทั4งหมด
แล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ลงชือ…………………………………..ผูใ้ ห้คาํ ยินยอม
(……………………………………………..)
ลงชือ…………………………………...พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน...................
(……………………………………………..)
ลงชือ……………………………………พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน..................
(…………………………………………….)

หลักฐานประกอบการขอกู้เงิน
ผู้กู้และคู่สมรสผู้กู้ (ถ้ ามี)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรื อ บัตรประจําตัวข้าราชการหรื อบัตรประจําตัวลูก จ้าง พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
2. สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) หรื อสําเนาใบสําคัญการหย่า (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
4. สลิปเงินเดื อ นที,ไ ด้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที,ฝ่ายการเงินหรื อ ผูบ้ งั คับบัญชา ณ ปั จจุบนั หรื อ
ย้อนหลัง ไม่เกิน 1 เดือน พร้อมตราสํานักงานประทับ
5. สมาชิกที,มีสถานะเป็ นพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุ ข หรื อลูกจ้างชัว, คราว ต้อง
แนบสําเนาสัญญาจ้างหรื อคําสั,งจ้างของส่ วนราชการ
ผู้คาประกั
ํ
นและคู่สมรสของผู้คาประกั
ํ
น (ถ้ ามี)
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้าราชการหรื อลูกจ้างประจํา พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
2. สําเนาทะเบียนบ้านผูค้ 6 าํ ประกันและคู่สมรส (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
3. สําเนาใบสําคัญการสมรส (ถ้ามี) หรื อสําเนาใบสําคัญการหย่า (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

