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        ธ.กรุงไทย (สาขา……………………………)  

      ช่ือบญัชี……………………………………… 

        บญัชีเลขท่ี ���     �      �����        � 

   คาํขอและหนังสือกู้เงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

    ท่ี………………../…….……………… 

เขียนท่ี…………………………………………….. 

วนัท่ี………เดือน……………..พ.ศ………………. 

เรียน คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขมุกดาหาร จาํกดั 

 ขา้พเจา้………………..……….……………………………………..สมาชิกเลขทะเบียนท่ี………………………  

รับราชการหรือทาํงานประจาํตาํแหน่ง……………………………………สงักดั รพ. / สสอ.….…………………………

ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน ……..………..……. บาท   ขอเสนอคาํขอกูเ้งินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 

ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์จาํนวน……..………….…..บาท   (……..……………………….……………)  

อตัราดอกเบ้ียเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ท่ีใชอ้ยูใ่นขณะท่ีตอ้งชาํระหน้ีตามหนงัสือกูน้ี้          โดยจะนาํไปใชเ้พื่อการ

ดงัต่อไปน้ี ……………………………………………………………………..………...…………………………. 

 ขอ้    2.   ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้  ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั  

งวดละ…………………….……………….บาท    ( พร้อมอตัราดอกเบ้ียตามอตัราท่ีสหกรณ์กาํหนด ) 

  เป็นจาํนวน……..……..งวด       เวน้แต่งวดสุดทา้ยเป็นจาํนวนเงิน .………………………………....บาท 

ทั้งน้ีตั้งแต่งวดประจาํเดือน……………………………..…เป็นตน้ไป 

 ขอ้    3.   เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้   ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ดงัน้ี 

 3.1 ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา    หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้     ท่ีไดรั้บมอบหมายจาก 

สหกรณ์หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ ตามจาํนวนงวดชาํระหน้ีขอ้ 2   เพื่อส่งต่อสหกรณ์ 

 3.2 ยอมใหถื้อวา่ ในกรณีใด ๆ ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ให้เงินกูท่ี้ขอกูไ้ปจากสหกรณ์เป็นอนัถึง

กาํหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที โดยมิพกัคาํนึงถึงกาํหนดเวลาท่ีตกลงไว ้

 3.3 ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจาํตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  จะแจง้เป็น

หนงัสือใหส้หกรณ์ทราบและจดัการชาํระหน้ีซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน ถา้ขา้พเจา้ไมจ่ดัการชาํระหน้ีใหเ้สร็จ

ส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เม่ือขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน ค่าจา้ง เงินสะสม บาํเหน็จ บาํนาญ  เงิน กบข. เงินกองทุนสาํรอง

เล้ียงชีพหรือเงินอ่ืนใด ในหลกัฐานท่ีทางการหรือหน่วยงานเจา้สังกดัหรือนายจา้ง จะจ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้ ขา้พเจา้ยนิยอม

ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินดงักล่าว หกัเงินชาํระหน้ีพร้อมดว้ยดอกเบ้ียส่งชาํระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้
 

ผูข้อกู…้………………………………………….      

        (…….……………..……………………….)  

พยาน…………………………………………….                 

        (…….……………..……………………….)   

พยาน…………………………………………….   

                      (……….…………………..……………….) 

 

  หนงัสือกูท่ี้……………… …. 

  วนัท่ี………………………… 

  บญัชีเงินกู.้.………………… 

 

 

  

 รับ………………………… 

วนัท่ี……../……….../……… 

 คําเตือน  ผูข้อกูต้อ้งกรอกขอ้ความตามรายการท่ี 

กาํหนดไวใ้นแบบคาํขอกูน้ี้ดว้ยลายมือของตนเองโดย 

 ถูกตอ้งและครบถว้น มิฉะนั้นสหกรณ์จะไม่รับ

 



 

- 2 - 
 

 

(รายการต่อไปนี ้เจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์กรอกเอง) 

 

จาํนวนเงินกู…้………………………………บาท 

 

จํากดัวงเงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เงินไดร้ายเดือน 
ตน้เงินกูส้ามญั 

คงเหลือ 

ตน้เงินกูเ้พื่อเหตุ

ฉุกเฉินคงเหลือ 
จาํกดัวงเงินกู ้

จาํกดัวงเงินกู ้

คงเหลือ 

 

 

    

 

       หมายเหตุ     1.   ผูข้อกู ้เคย/ไม่เคย ผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายหรือไม่ 

�    เคย     �   ไมเ่คย 

             2.  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน ๆ ………………………………………………………………………………….. 

 

 เห็นควร   อนุมติั/ไม่อนุมติั 

……………………………………………. เจา้หนา้ท่ี 

 

เห็นควร อนุมติั / ไม่อนุมติั 

……………………………………………. ประธาน / รองประธาน / ผูจ้ดัการ /  

                                                           เหรัญญิก / ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย  

 

 

 

ขา้พเจา้………………………………………………………. ไดรั้บเงินกู ้จาํนวน ……..…………….. บาท 

(…….…………………………………….) ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้ ณ วนัท่ี…………./………………/…………… 

 

                                            …….…………………………………………………. ผูรั้บเงิน 

(ตอ้งลงลายมือช่ือในการรับเงินต่อหนา้เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์) 

 

      จ่ายเงินถูกตอ้งแลว้  ….………………………………………………… เจา้หนา้ท่ีการเงิน 

 

 

 



 

 

 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชําระหนี้ 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากดั 

 

 

        เขียนท่ี…….……………………………….. 

      วนัท่ี………….เดือน……….……………พ.ศ………………. 

 

 ขา้พเจา้…………….…………………………………อาย…ุ………..ปี  ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขท่ี……….… 

หมู่ท่ี………….ตรอก / ซอย………………..ถนน……………………….….ตาํบล / แขวง……………………….. 

อาํเภอ / เขต……………………...จงัหวดั……..………………รับราชการสังกดั…………….…………………… 

ตาํแหน่ง………………………………….และเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร จาํกดั

เลขทะเบียนสมาชิก…………มีความประสงคใ์หส่้วนราชการ / หน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยูห่ักเงิน และนาํส่งเงิน

ให้สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์ขา้พเจา้เป็นสมาชิก จึงมีหนงัสือให้ความยินยอมฉบบัน้ีไวก้บั สอ.สสจ.มห. จาํกดั   ดงัน้ี

 ขอ้ 1. ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจา้ง หรือเงินบาํนาญ หรือเงินบาํเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด 

ท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ      หรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่     ทั้งปัจจุบนั    อนาคต     ตามจาํนวนท่ี

สหกรณ์ออมทรัพยอ์อมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร   จาํกดั     ไดแ้จง้ให ้    ในแต่ละเดือนและส่งชาํระหน้ี 

ชาํระค่าหุ้น    หรือเงินอ่ืนแลว้แต่กรณีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร    จาํกดั    แทนขา้พเจา้

ทุกเดือน 

 ขอ้ 2. กรณีขา้พเจ้าพน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจ้างและได้รับบาํเหน็จ  บาํนาญหรือเงินอ่ืนใด ขา้พเจ้า

ยินยอมให้เจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีขา้พเจา้สังกดัอยู่ หักเงินจากเงินบาํเหน็จ  หรือเงิน

บาํนาญหรือเงินอ่ืนใดท่ีขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการตามขอ้  1  ตามจาํนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จังหวดัมุกดาหาร จาํกัด ได้แจ้งและให้ส่งเงินจาํนวนดังกล่าวนั้ นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัด

มุกดาหาร  จาํกดั   แทนขา้พเจา้ทุกคร้ัง 

 ขอ้ 3. การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบาํนาญ หรือบาํเหน็จ หรือเงินอ่ืนใด ไม่วา่กรณีใดตามขอ้ 2 เม่ือไดห้กัชาํระ

หน้ีแก่ทางราชการแลว้(ถา้มี) ขา้พเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวส่งชาํระหน้ีให้สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัมุกดาหาร จาํกดั  ก่อนเป็นอนัดบัแรก  

 ขอ้ 4. หนังสือยินยอมให้หักเงินตามขอ้ 3  น้ี ให้มีผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไปและขา้พเจา้สัญญาว่าจะไม่ถอน 

การให้คาํยินยอมน้ีไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน จนกว่าขา้พเจา้จะไดพ้น้จากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์หรือพน้

ภาระหน้ีสินท่ีขา้พเจา้มีต่อสหกรณ์       เวน้แต่จะไดรั้บคาํยินยอมเป็นหนงัสือจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข

จงัหวดัมุกดาหาร จาํกดั 
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 ข้อ 5. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าต้องเปล่ียนแปลงส่วนราชการท่ีสังกัด  โดยโอนไปสังกัดส่วนราชการอ่ืน หรือ

หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   ขา้พเจา้ยินยอมให้เจา้หน้าท่ีผูจ่้ายเงินของส่วนราชการ  

หรือหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    แห่งใดแห่งหน่ึงท่ีขา้พเจ้าโอนไปสังกดัมีอาํนาจหัก

เงินเดือน    ค่าจา้ง     หรือเงินบาํนาญหรือเงินบาํเหน็จ    หรือเงินอ่ืนใดในลกัษณะเดียวกนั     ท่ีขา้พเจา้มีสิทธิจะ

ไดรั้บจากทาง 

ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  แลว้แต่กรณี  เพื่อส่งชาํระหน้ี ชาํระค่าหุ้น หรือเงิน

อ่ืน   ใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร  จาํกดั  แทนขา้พเจา้ไดทุ้กเดือน  และขา้พเจา้สัญญาว่าจะ

ถือปฏิบติัตามคาํยินยอมในหนังสือฉบบัน้ีทุกประการ เพียงแต่สหกรณ์ไดมี้หนังสือแจง้ให้ส่วนราชการหรือให้

หน่วยงานของรัฐ      หรือองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีขา้พเจ้าสังกัดอยู่เพื่อดาํเนินการดังกล่าวขา้งต้นแทน

ขา้พเจา้ก็เป็นการ 

เพียงพอแลว้ 

 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีทาํขึ้นโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้เอง ไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยคาํในหนงัสือ 

น้ีทั้งหมดแลว้  ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นสาํคญั 

 หนงัสือน้ีทาํขึ้น  3  ฉบบั  มีขอ้ความตรงกนั  ฉบบัท่ีหน่ึงเก็บไวท่ี้   เจา้หนา้ท่ีการเงิน   ฉบบัท่ีสองเก็บไวก้บั 

ขา้พเจา้  และฉบบัท่ีสามใหไ้วก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัมกุดาหาร จาํกดั  

 

 

     ลงช่ือ…………………………………………..ผูใ้หค้าํยินยอม 

             (…………………………………………) 

 

 

     ลงช่ือ……………………………………………พยาน 

             (………………………………………….) 

 

     

     ลงช่ือ…………………………………………....พยาน 

             (…………………………………………..) 

 


	คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
	เป็นจำนวน……..……..งวด       เว้นแต่งวดสุดท้ายเป็นจำนวนเงิน .………………………………....บาท

	จำกัดวงเงินกู้
	หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินชำระหนี้
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