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

หนังสือกูที่.....................................
วันที่.............................................
คําขอกูเงินสามัญ 5 ( เพื่อซื้อยานพาหนะ )

คําเตือน ผูขอกูตองกรอกขอความตามรายการที่กําหนด
ไวในแบบคําขอกูนี้ดวยลายมือของตนเองโดยถูกตอง
และครบถวน มิฉะนั้นสหกรณไม&รับพิจารณา

เขียนที่………………........................................…………………
วันที่…………..…………..................................……………..

เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขาพเจา……………………………………….........………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่……......…………..
ตําแหน&ง……………………………………………………………………………สังกัด…………………………………….ไดรับเงินไดรายเดือน……………………………บาท
รับราชการครั้งแรกเมื่อวันที่.................... เดือน........................................................ พ.ศ. .............................. อายุราชการ.............................. ป,
เบอรโทรศัพทที่ตดิ ต&อได…………………........…………………………..
ขอเสนอคําขอกูเงินสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ) โปรดพิจารณา ดังต&อไปนี้
ขอ 1 ขาพเจาขอกูเงินสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ) ของสหกรณ จํานวน………………....................……….บาท
(………………………………………………………….….)
เพื่อซื้อยานพาหนะเป5น ( ) รถยนต ( ) รถจักรยานยนต ( ) อื่น ๆ ระบุ.......................................................
โดยจะนําเงินกูไปใชเพื่อ ( ) ซื้อรถยนตใหม& ยีห่ อ.......................................... รุ&น................................ ป,.......................................................
ขนาดเครื่องยนต................................CC
( ) ซื้อรถยนตมือสอง ยี่หอ........................................... รุ&น..................................ป,...........................................
ขนาดเครื่องยนต................................CC
( ) ซื้อรถจักรยานยนตใหม& ยี่หอ................................รุน& ..................................ป,.............................................
ขนาดเครื่องยนต................................CC
ขอ 2 ถาขาพเจาไดรับเงินกู ขาพเจาขอส&ง (..........) ตนเงินกูเท&ากันทุกเดือน (พรอมดอกเบี้ยตามระเบียบของสหกรณ) (.........)
ตนเงินกู+ดอกเบี้ยเท&ากันทุกเดือน (พรอมดวยดอกเบี้ยตามระเบียบของสหกรณ) งวดละ.......................บาท เป5นจํานวน......................งวด
ตั้งแต&งวดเดือนที่ไดรับเงินกูหรือเดือนถัดไป เนื่องจากสหกรณไดประมวลผลทางบัญชีเรียบรอยแลว
คําเสนอค้ําประกัน
รับราชการหรือ
เงินได
ขาพเจาผูกพันตนที่จะเขา
ลําดับ
ชื่อ
สมาชิก
ทํางานประจําใน รายเดือน (บาท) ค้ําประกันตามคําขอกูขางตนนี้
ที่
เลขทะเบียนที่ ตําแหน&งและสังกัด
จึงลงลายมือชื่อไวเป5นสําคัญ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

-2ขอ 3 ในการรับเงินกู ขาพเจาจะไดทําหนังสือกูสําหรับเงินกูสามัญ 5 (เพื่อซื้อยานพาหนะ) ใหไวต&อสหกรณตามแบบที่
สหกรณกําหนด
ขอ 4 (เฉพาะกรณีที่ผูขอกูมีคสู& มรส) ในการกูนี้ขาพเจาไดรับอนุญาตของคู&สมรส ซึ่งพรอมจะทําคําอนุญาตใหไวเป5น
หลักฐานในทายหนังสือกูนี้ดวย
ลงชื่อ…………………….........................………………ผูขอกู
(.....................................................................)
คํารับรองของผูบังคับบัญชา
ขาพเจาขอรับรองว&า ผูกูยังรับราชการหรือทํางานประจําอยู&จริง โดยไดรับเงินเดือนจากตนสังกัด
ลงชื่อ..............................................................
(.............................................................................)
ตําแหน&ง............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เอกสารที่ใชประกอบคําขอกู
1 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจาง หรือบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบานของผูกูและคู&
สมรส อย&างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
2 สําเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก ผูกู จํานวน 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
3 สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการหรือลูกจาง หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผูค้ําประกัน อย&างละ 1 ฉบับ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
4 สําเนาใบหย&า ของสมาชิก ผูกู หรือ ผูค้ํา อย&างละ 1 ฉบับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี)
5 สลิปเงินเดือนที่ไดรับการรับรองจากเจาหนาที่ฝHายการเงินหรือผูบังคับบัญชา ยอนหลัง 1 เดือน
(เดือนล&าสุดที่ผ&านมา) พรอมตราสํานักงานประทับ
6 กรณีซื้อรถยนต และรถจักรยานยนตใหม&
(1) สําเนาใบสั่งจองซื้อรถที่ออกโดยบริษัท/หางราน/ตัวแทนจําหน&ายออกใหพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) แคดตาลKอค /โบวชัวร และใบเสนอราคาของรถที่สั่งจองซื้อ
7 กรณีซื้อรถยนตมือสอง
(1) สํ า เนาทะเบี ย นรถและสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนหรื อ สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ข าราชการ
ของเจาของรถที่จะขายหรือเอกสารสําคัญการครอบครองรถ (กรณีรถเตนทมือสอง) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ภาพถ&ายรถ 3 ดาน คือ ดานหนา / ดานขาง และดานหลัง

-3หนังสือยินยอมใหส%วนราชการหักเงินส%งใหสหกรณ(ออมทรัพย(สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
เขียนที่………………………………………………………… (หน&วยงานที่สังกัด)
วันที่……….เดือน……………..............………..พ.ศ…….....…….
ขาพเจา…………………………………….………………………….อายุ……………...ป, ปMจจุบันอยู&บานเลขที่…………….หมู&ที่………..
ตรอก/ซอย………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด…………………………
รับราชการตําแหน&ง………….………………………… สังกัด................................................................................
อําเภอ.....................................................จังหวัด.........................................................
เป5นสมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด เลขทะเบียนสมาชิก………………………….มีความประสงคใหส&วนราชการหักเงิน
และส&งใหสหกรณออมทรัพยที่ขาพเจาเป5นสมาชิก จึงมีหนังสือใหความยินยอมไวกับสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา ดังนี้
ขอ 1 ยินยอมใหเจาหนาที่ผูจ&ายเงิน หักเงินเดือน ค&าจางหรือเงินบํานาญที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการตามจํานวนที่
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แจงในแต&ละเดือนและส&งชําระหนี้ ชําระค&าหุน หรือเงินอื่น แลวแต&กรณีใหสหกรณออมทรัพย
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนขาพเจาทุกเดือน
ขอ 2 กรณีขาพเจาพนจากการเป5นขาราชการ/ลูกจาง และไดรับบําเหน็จ ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ&ายเงินหักเงินจาก
เงินบําเหน็จที่ขาพเจาพึงไดรับจากทางราชการ ตามจํานวนที่สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แจงและส&งเงินจํานวนนั้นให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนขาพเจา
ขอ 3 การหักเงินเดือน ค&าจาง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม&ว&ากรณีใด เมื่อไดหักชําระหนี้แก&ทางราชการแลว (ถามี)
ยินยอมใหหักเงินส&งใหสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัดก&อนเป5นอันดับแรก
ขอ 4 หนังสือยินยอมนี้ใหมีผลตั้งแต&บัดนี้เป5นตนไป และขาพเจาสัญญาว&าจะไม&ถอนการใหคํายินยอมทั้งหมดหรือบางส&วน
เวนแต&จะไดรับเป5นหนังสือจากสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด
ขอ 5 ในกรณีที่ขาพเจาตองเปลี่ยนแปลงส&วนราชการที่สงั กัด โดยโอนไปสังกัดส&วนราชการอื่นหรือหน&วยงานอื่นของรัฐ หรือ
องคกรปกครองส&วนทองถิ่น ขาพเจายินยอมใหเจาหนาที่ผูจ&ายเงินของส&วนราชการหรือหน&วยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองส&วนทองถิ่น แห&ง
ใดแห&งหนึ่งที่ขาพเจาโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค&าจาง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันที่ขาพเจามี
สิทธิจะไดรับจากทางราชการหน&วยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองส&วนทองถิ่นแลวแต&กรณีเพื่อส&งชําระหนี้ ชําระค&าหุน หรือเงินอื่นใดให
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด ไดทุกเดือน และขาพเจาสัญญาว&าจะปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับนี้ทุกประการ
เพียงแต&สหกรณไดมีหนังสือแจงใหส&วนราชการ หรือใหหน&วยงานของรัฐ หรือองคกรปกครองส&วนทองถิ่นที่ขาพเจาสังกัดอยู&เพื่อดําเนินการ
ดังกล&าวขางตน พรอมส&งสําเนาหนังสือยินยอมฉบับนี้ไปยังส&วนราชการหรือหน&วยงานที่ขาพเจายายหรือโอนไปสังกัดใหม&ได โดยใหถือว&าสําเนา
คํายินยอมนั้นเป5นคํายินยอมของขาพเจาทุกประการก็เป5นการเพียงพอแลวในการหักเงินของขาพเจา จนกว&าภาระผูกพันจะหมดสิ้นไป
หนังสือยินยอมฉบับนี้ทําขึ้น โดยความสมัครใจของขาพเจาเอง ไดตรวจสอบขอความและถอยคําในหนังสือทั้งหมดแลว
ตรงตามเจตนารมณของขาพเจาทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเป5นหลักฐาน
ลงชื่อ…………………………………..ผูใหคํายินยอม
(……………………………………………..)
ลงชื่อ…………………………………...พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน...................
(……………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………………พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน..................
(…………………………………………….)

