
 

 

 

 

คาํขอกู้เงนิสามญั 6  เพื�อการศึกษาของสมาชิก คู่สมรสและบุตรสมาชิก  

 

 

         เขียนที�……………….………………… 

วนัที�…………..……………………….. 

เรียน  คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  
              ขา้พเจา้.......................................................   อาย.ุ..............ปี เลขบตัรประจาํตวัประชาชน..............................................................
อยูเ่ลขที�............. ถนน................................หมู่ที�........ตาํบล................................อาํเภอ................................ จงัหวดั...................................... 
สถานภาพ (.......)โสด (......) หยา่/หมา้ย (........) สมรส คู่สมรสชื�อ.........................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ
ทะเบียนเลขที�......................  รับราชการมีสถานะเป็น (.....) ขา้ราชการ   (.....) ลูกจา้งประจาํ    (.....) พนกังานราชการ   (.....) ลูกจา้งชั�วคราว
(.....) พนกังานกระทรวงสาธารณสุข  ตาํแหน่ง............................................... สงักดั........................................................................................
มีเงินไดร้ายเดือน...............................บาท โทรศพัทที์�ติดต่อสะดวก................................................... ขอเสนอคาํขอกูเ้งินกูส้ามญั 4 เพื�อโปรด
พิจารณาดงัต่อไปนี5  
               ขอ้ 1 ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญั 6  ของสหกรณ์ฯ จาํนวน………………........….......บาท (.................................................................) 

โดยจะนาํไปใชเ้พื�อการศึกษาของ  (..........) ตนเอง   (...........) คู่สมรส  (.............) บุตร  ในระดบัชั5น........................................................... 
ปีการศึกษาที�.......................... ชื�อสถานบนัการศึกษา.................................................................................................................................... 
               ขอ้ 2 ในเวลานี5ขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์ฯรวม..........หุ้น  เป็นเงิน………………… บาท และขา้พเจา้ส่งเงินค่าหุน้รายเดือนใน
อตัรา……………………บาท 
               ขอ้ 3 นอกจากค่าหุน้แลว้ ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนัเป็นบุคคล ดงัต่อไปนี5   

คาํเสนอคํ5าประกนั 

ลาํดบัที� ชื�อ 
สมาชิก 

เลขทะเบียนที� 

รับราชการหรือ
ทาํงานประจาํใน

ตาํแหน่งและสงักดั 

เงินได ้

รายเดือน (บาท) 

ขา้พเจา้ผกูพนัตนที�จะเขา้ 

คํ5าประกนัตามคาํขอกูข้า้งตน้นี5 จึงลงลายมือ
ชื�อไวเ้ป็นสาํคญั 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 

                 
 

 

 

 

 

คาํเตือน ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการที�กาํหนด 

ไวใ้นแบบคาํขอกูนี้5ดว้ยลายมือของตนเองโดยถูกตอ้ง 

รับที�………………………… 

หนงัสือกูที้�………………………. 

วนัที�…………………………….. 
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ขอ้ 4 ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั งวดละ…………………บาท 

(พร้อมดว้ยดอกเบี5ยตามระเบียบของสหกรณ์ฯ) เป็นจาํนวน……………………งวด ตั5งแตง่วดเดือนที�ไดรั้บเงินกูห้รือเดือนถดัไป เนื�องจาก

สหกรณ์ ฯ ไดป้ระมวลผลทางบญัชีเรียบร้อยแลว้ 
                 ขอ้ 5 ในการรับเงินกู ้ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญั 6  เพื�อการศึกษาของสมาชิก คู่สมรสและบุตรสมาชิก            

ใหไ้วต้่อสหกรณ์ฯตามแบบที�สหกรณ์ฯกาํหนด 

               ขอ้ 6 (เฉพาะกรณีที�ผูข้อกูมี้คู่สมรส) ในการกูนี้5ขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาตของคู่สมรส ซึ�งพร้อมจะทาํคาํอนุญาตใหไ้วเ้ป็นหลกัฐาน 

ในทา้ยหนงัสือกูนี้5ดว้ย 

 

 

                 คํารับรองของผู้บังคบับัญชา                                                                        ลงชื�อ………………………………………ผูข้อกู ้

      ขา้พเจา้ขอรับรองวา่  ผูกู้ย้งัรับราชการหรือ                                                                    (..................................................................)   
ทาํงานประจาํอยูจ่ริงโดยไดรั้บเงินเดือนจากตน้สงักดั 

ลงชื�อ................................................. 
(........................................................................)    
ตาํแหน่ง.............................................................................. 
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หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกัด  

เขียนที�………………………………………………………… (สถานที�ปฏิบติังานปัจจุบนั) 
วนัที�……….เดือน……………………..พ.ศ…………. 

  ขา้พเจา้…………………………………….………………………….อาย…ุ…………………...ปี  
ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที�…………….หมู่ที�………..ตรอก/ซอย………………………ถนน…………………………… 
ตาํบล/แขวง………………………………..อาํเภอ/เขต……………………………จงัหวดั………………………… 
รับราชการตาํแหน่ง………….………………………… สงักดั................................................................................ 
อาํเภอ.....................................................จงัหวดั......................................................... 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั  เลขทะเบียนสมาชิก………………………….มีความประสงคใ์หส่้วน
ราชการหกัเงินและส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยที์�ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือใหค้วามยนิยอมไวก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดั
พงังา  ดงันี5  
  ขอ้ 1 ยินยอมให้เจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้งหรือเงินบาํนาญที�ขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามจาํนวนที�
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แจง้ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหนี5  ชาํระค่าหุน้ หรือเงินอื�น แลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออม
ทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือน 
  ขอ้ 2 กรณีขา้พเจา้พน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง และไดรั้บบาํเหน็จ ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินหกัเงินจาก
เงินบาํเหน็จที�ขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจาํนวนที�สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั      แจง้และส่งเงินจาํนวนนั5น
ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั แทนขา้พเจา้ 
  ขอ้ 3 การหักเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ ไม่ว่ากรณีใด เมื�อไดห้ักชาํระหนี5แก่ทางราชการแลว้ (ถา้มี) 
ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดัก่อนเป็นอนัดบัแรก 
  ขอ้ 4 หนังสือยินยอมนี5 ให้มีผลตั5งแต่บัดนี5 เป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอนการให้คาํยินยอมทั5 งหมดหรือ
บางส่วน เวน้แต่จะไดรั้บเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา จาํกดั   
  ขอ้ 5 ในกรณีที�ขา้พเจา้ตอ้งเปลี�ยนแปลงส่วนราชการที�สงักดั โดยโอนไปสงักดัส่วนราชการอื�นหรือหน่วยงานอื�นของรัฐ 
หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หนา้ที�ผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น แห่งใดแห่งหนึ� งที�ขา้พเจา้โอนไปสังกดัมีอาํนาจหักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จหรือเงินอื�นใดในลกัษณะ
เดียวกนัที�ขา้พเจา้มีสิทธิจะไดรั้บจากทางราชการหน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นแลว้แต่กรณีเพื�อส่งชาํระหนี5  ชาํระค่าหุ้น 
หรือเงินอื�นใดให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัพงังา  จาํกดั ไดทุ้กเดือน และขา้พเจา้สัญญาวา่จะปฏิบติัตามคาํยินยอมในหนงัสือ
ฉบบันี5 ทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนงัสือแจง้ให้ส่วนราชการ หรือให้หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นที�ขา้พเจา้
สังกดัอยูเ่พื�อดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ พร้อมส่งสาํเนาหนังสือยินยอมฉบบันี5 ไปยงัส่วนราชการหรือหน่วยงานที�ขา้พเจา้ยา้ยหรือโอนไป
สงักดัใหม่ได ้โดยใหถื้อวา่สาํเนาคาํยนิยอมนั5นเป็นคาํยนิยอมของขา้พเจา้ทุกประการก็เป็นการเพียงพอแลว้ในการหกัเงินของขา้พเจา้ จนกวา่
ภาระผกูพนัจะหมดสิ5นไป  
  หนงัสือยินยอมฉบบันี5 ทาํขึ5น  โดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง  ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนังสือทั5งหมด
แลว้ ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือชื�อไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
    ลงชื�อ…………………………………..ผูใ้หค้าํยนิยอม 
    (……………………………………………..) 
    ลงชื�อ…………………………………...พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน................... 
    (……………………………………………..) 
    ลงชื�อ……………………………………พยาน / สมาชิกเลขทะเบียน.................. 
    (…………………………………………….) 
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เอกสารที�ใช้ประกอบคาํขอกู้ 

1.1 สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรือลูกจา้ง  หรือบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้น ของผูกู้แ้ละคู่สมรส  

อยา่งละ 1 ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   

1.2 สาํเนาทะเบียนสมรส ของสมาชิก ผูกู้ ้จาํนวน 1 ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้มี)  

 1.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ หรือลูกจา้ง หรือบตัรประจาํตวัประชาชนของผูค้ ํ5าประกนั   1 ฉบบั  

พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

1.4 สาํเนาใบหยา่ของสมาชิก ผูกู้ ้หรือ ผูค้ ํ5า อยา่งละ 1 ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง (ถา้มี) 

 1.5 สลิปเงินเดือนที�ไดรั้บการรับรองจากเจา้หนา้ที�ฝ่ายการเงินหรือผูบ้งัคบับญัชา ยอ้นหลงั 1 เดือน (เดือนล่าสุดที�ผา่นมา) 

พร้อมตราสาํนกังานประทบั 

1.6 สมาชิกพนกังานราชการตอ้งแนบสาํเนาสญัญาจา้งระหวา่งหน่วยงานราชการสงักดักระทรวงสาธารณสุข ในพื5นที�

จงัหวดัพงังากบัสมาชิกพนกังานราชการ ที�ไดรั้บการรับรองจากผูบ้งัคบับญัชา ในหน่วยงานที�ตนเองปฏิบติัหนา้ที�อยูใ่นปัจจุบนั 

1.7 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนและสาํเนาทะเบียนบา้นของบุตรที�กาํลงัศึกษา  อยา่งละ 1 ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนา

ถูกตอ้ง  
1.8  สาํเนาเอกสารการดาํรงสภาพการศึกษาของผูกู้ห้รือคู่สมรสหรือบุตร ที�กาํลงัศึกษา ที�แจง้ระดบัการศึกษา จาํนวน 1 

ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง   

1.9 สาํเนาเอกสารสูติบตัรของบุตร จาํนวน 1 ฉบบั พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


