
 
        

คําขอกู	เงินสามญั 5 ( เพ่ือซ้ือยานพาหนะ ) 
 

         เขียนท่ี………………........................................………………… 
วันท่ี…………..…………..................................…………….. 

เรียน  คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  
 ข าพเจ า……………………………………….........………………………สมาชิกเลขทะเบียนท่ี……......…………..
ตําแหน&ง……………………………………………………………………………สังกัด…………………………………….ได รับเงินได รายเดือน……………………………บาท 
รับราชการครั้งแรกเมื่อวันท่ี.................... เดือน........................................................ พ.ศ. .............................. อายุราชการ.............................. ป, 
เบอร�โทรศัพท�ท่ีตดิต&อได …………………........………………………….. 
ขอเสนอคําขอกู เงินสามญั 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ)  โปรดพิจารณา ดงัต&อไปน้ี 
 ข อ 1 ข าพเจ าขอกู เงินสามัญ 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ)  ของสหกรณ� จํานวน………………....................……….บาท 
(………………………………………………………….….) 
 เพ่ือซ้ือยานพาหนะเป5น  (     )  รถยนต�     (    )  รถจักรยานยนต�    (      )  อ่ืน  ๆ  ระบุ....................................................... 
โดยจะนําเงินกู ไปใช เพ่ือ   (     ) ซ้ือรถยนต�ใหม& ยีห่ อ.......................................... รุ&น................................ ป,.......................................................
ขนาดเครื่องยนต�................................CC   
            (     ) ซ้ือรถยนต�มือสอง  ยี่ห อ........................................... รุ&น..................................ป,...........................................
ขนาดเครื่องยนต�................................CC   
             (     ) ซ้ือรถจักรยานยนต�ใหม&  ยี่ห อ................................รุ&น..................................ป,.............................................
ขนาดเครื่องยนต�................................CC   
 ข อ 2 ถ าข าพเจ าได รับเงินกู  ข าพเจ าขอส&ง (..........) ต นเงินกู เท&ากันทุกเดือน (พร อมดอกเบ้ียตามระเบียบของสหกรณ�) (.........) 
ต นเงินกู +ดอกเบ้ียเท&ากันทุกเดือน (พร อมด วยดอกเบ้ียตามระเบียบของสหกรณ�) งวดละ.......................บาท เป5นจํานวน......................งวด 
ตั้งแต&งวดเดือนท่ีได รับเงินกู หรือเดอืนถัดไป เน่ืองจากสหกรณ�ได ประมวลผลทางบัญชีเรยีบร อยแล ว  

คําเสนอคํ้าประกัน 
 

ลําดับ
ท่ี 

 
ช่ือ 

 
สมาชิก 

เลขทะเบียนท่ี 

รับราชการหรือ
ทํางานประจําใน

ตําแหน&งและสังกัด 

เงินได  
รายเดือน (บาท) 

ข าพเจ าผูกพันตนท่ีจะเข า 
คํ้าประกันตามคําขอกู ข างต นน้ี
จึงลงลายมือช่ือไว เป5นสําคัญ 
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คําเตือน ผู ขอกู ต องกรอกข อความตามรายการท่ีกําหนด 
ไว ในแบบคําขอกู นี้ด วยลายมือของตนเองโดยถูกต อง 
และครบถ วน มิฉะน้ันสหกรณ�ไม&รับพิจารณา 

รับท่ี..................................... 
วันท่ี.................................... 

หนังสือกู ท่ี..................................... 
วันท่ี............................................. 
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  ข อ 3 ในการรับเงินกู  ข าพเจ าจะได ทําหนังสือกู สําหรับเงินกู สามัญ 5 (เพ่ือซ้ือยานพาหนะ) ให ไว ต&อสหกรณ�ตามแบบท่ี
สหกรณ�กําหนด 
  ข อ 4 (เฉพาะกรณีท่ีผู ขอกู มีคู&สมรส) ในการกู น้ีข าพเจ าได รับอนุญาตของคู&สมรส ซ่ึงพร อมจะทําคําอนุญาตให ไว เป5น
หลักฐานในท ายหนังสือกู น้ีด วย 

ลงช่ือ…………………….........................………………ผู ขอกู  
(.....................................................................) 

คํารับรองของผู	บังคับบัญชา 
ข าพเจ าขอรับรองว&า  ผู กู ยังรับราชการหรือทํางานประจําอยู&จริง โดยได รับเงินเดือนจากต นสังกัด 

 
    ลงช่ือ..............................................................                                                                     

                                                       (.............................................................................) 
ตําแหน&ง............................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

เอกสารท่ีใช	ประกอบคําขอกู	 
               1 สําเนาบัตรประจําตัวข าราชการหรือลูกจ าง หรือบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบ านของผู กู และคู&
สมรส  อย&างละ 1 ฉบับ พร อมรับรองสําเนาถูกต อง   
               2 สําเนาทะเบียนสมรสของสมาชิก ผู กู  จํานวน 1 ฉบับ พร อมรับรองสําเนาถูกต อง (ถ ามี) 
               3 สําเนาบัตรประจําตัวข าราชการหรือลูกจ าง หรือบัตรประจําตัวประชาชนของผู คํ้าประกัน อย&างละ   1 ฉบับ 
พร อมรับรองสําเนาถูกต อง  
               4 สําเนาใบหย&า ของสมาชิก ผู กู  หรือ ผู คํ้า อย&างละ 1 ฉบับ พร อมรับรองสําเนาถูกต อง (ถ ามี) 
               5 สลิปเงินเดือนท่ีได รับการรับรองจากเจ าหน าท่ีฝHายการเงินหรือผู บังคับบัญชา ย อนหลัง 1 เดือน  
(เดือนล&าสุดท่ีผ&านมา) พร อมตราสํานักงานประทับ 
               6 กรณีซ้ือรถยนต� และรถจักรยานยนต�ใหม& 
  (1) สําเนาใบสั่งจองซ้ือรถท่ีออกโดยบริษัท/ห างร าน/ตัวแทนจําหน&ายออกให พร อมรับรอง 
สําเนาถูกต อง 
  (2) แคดตาลKอค /โบว�ชัวร� และใบเสนอราคาของรถท่ีสั่งจองซ้ือ 
     7 กรณีซ้ือรถยนต�มือสอง 
  (1) สําเนาทะเบียนรถและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือสําเนาบัตรประจําตัวข าราชการ               
ของเจ าของรถท่ีจะขายหรือเอกสารสําคัญการครอบครองรถ (กรณีรถเต นท�มือสอง) พร อมรับรองสําเนาถูกต อง 
  (2) ภาพถ&ายรถ 3 ด าน คือ ด านหน า / ด านข าง และด านหลัง 
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หนังสือยินยอมให	ส%วนราชการหักเงินส%งให	สหกรณ(ออมทรัพย(สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  

เขียนท่ี………………………………………………………… (หน&วยงานท่ีสังกัด) 
                                             วันท่ี……….เดือน……………..............………..พ.ศ…….....……. 

  ข าพเจ า…………………………………….………………………….อายุ……………...ป,   ปMจจุบันอยู&บ านเลขท่ี…………….หมู&ท่ี………..
ตรอก/ซอย………………ถนน……………………………ตําบล/แขวง………………………………..อําเภอ/เขต……………………………จังหวัด………………………… 
รับราชการตําแหน&ง………….………………………… สังกัด................................................................................ 
อําเภอ.....................................................จังหวัด......................................................... 
เป5นสมาชิกสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด  เลขทะเบียนสมาชิก………………………….มีความประสงค�ให ส&วนราชการหักเงิน
และส&งให สหกรณ�ออมทรัพย�ท่ีข าพเจ าเป5นสมาชิก จึงมีหนังสือให ความยินยอมไว กับสหกรณ�ออมทรพัย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  ดังน้ี 
  ข อ 1 ยินยอมให เจ าหน าท่ีผู จ&ายเงิน หักเงินเดือน ค&าจ างหรือเงินบํานาญท่ีข าพเจ าพึงได รับจากทางราชการตามจํานวนท่ี
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสขุจังหวัดพังงา จํากัด แจ งในแต&ละเดือนและส&งชําระหน้ี ชําระค&าหุ น หรือเงินอ่ืน แล วแต&กรณีให สหกรณ�ออมทรพัย�
สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนข าพเจ าทุกเดือน 
  ข อ 2 กรณีข าพเจ าพ นจากการเป5นข าราชการ/ลูกจ าง และได รับบําเหน็จ ข าพเจ ายินยอมให เจ าหน าท่ีผู จ&ายเงินหักเงินจาก
เงินบําเหน็จท่ีข าพเจ าพึงได รับจากทางราชการ ตามจํานวนท่ีสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด      แจ งและส&งเงินจํานวนน้ันให 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด แทนข าพเจ า 
  ข อ 3 การหักเงินเดือน ค&าจ าง เงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จ ไม&ว&ากรณีใด เมื่อได หักชําระหน้ีแก&ทางราชการแล ว (ถ ามี) 
ยินยอมให หักเงินส&งให สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัดก&อนเป5นอันดับแรก 
  ข อ 4 หนังสือยินยอมน้ีให มีผลตั้งแต&บัดน้ีเป5นต นไป และข าพเจ าสัญญาว&าจะไม&ถอนการให คํายินยอมท้ังหมดหรือบางส&วน 
เว นแต&จะได รับเป5นหนังสือจากสหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา จํากัด   
  ข อ 5 ในกรณีท่ีข าพเจ าต องเปลี่ยนแปลงส&วนราชการท่ีสงักัด โดยโอนไปสังกัดส&วนราชการอ่ืนหรอืหน&วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ
องค�กรปกครองส&วนท องถ่ิน ข าพเจ ายินยอมให เจ าหน าท่ีผู จ&ายเงินของส&วนราชการหรือหน&วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส&วนท องถ่ิน แห&ง
ใดแห&งหน่ึงท่ีข าพเจ าโอนไปสังกัดมีอํานาจหักเงินเดือน ค&าจ าง หรือเงินบํานาญ หรือเงินบําเหน็จหรือเงินอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันท่ีข าพเจ ามี
สิทธิจะได รับจากทางราชการหน&วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส&วนท องถ่ินแล วแต&กรณีเพ่ือส&งชําระหน้ี ชําระค&าหุ น หรือเงินอ่ืนใดให 
สหกรณ�ออมทรัพย�สาธารณสุขจังหวัดพังงา  จํากัด ได ทุกเดือน และข าพเจ าสัญญาว&าจะปฏิบัติตามคํายินยอมในหนังสือฉบับน้ีทุกประการ 
เพียงแต&สหกรณ�ได มีหนังสือแจ งให ส&วนราชการ หรือให หน&วยงานของรัฐ หรือองค�กรปกครองส&วนท องถ่ินท่ีข าพเจ าสังกัดอยู&เพ่ือดําเนินการ
ดังกล&าวข างต น พร อมส&งสําเนาหนังสือยินยอมฉบับน้ีไปยังส&วนราชการหรือหน&วยงานท่ีข าพเจ าย ายหรือโอนไปสังกัดใหม&ได  โดยให ถือว&าสําเนา
คํายินยอมน้ันเป5นคํายินยอมของข าพเจ าทุกประการก็เป5นการเพียงพอแล วในการหักเงินของข าพเจ า จนกว&าภาระผูกพันจะหมดสิ้นไป  
  หนังสือยินยอมฉบับน้ีทําข้ึน  โดยความสมัครใจของข าพเจ าเอง  ได ตรวจสอบข อความและถ อยคําในหนังสือท้ังหมดแล ว 
ตรงตามเจตนารมณ�ของข าพเจ าทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไว เป5นหลักฐาน 
 
    ลงช่ือ…………………………………..ผู ให คํายินยอม 
    (……………………………………………..) 
    ลงช่ือ…………………………………...พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน................... 
    (……………………………………………..) 
    ลงช่ือ……………………………………พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน.................. 
    (…………………………………………….) 
 
 


