รายละเอียดหลักฐานประกอบคาขอกู้ห้ ุน
ของผู้กู้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สาเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประชาชน (ของผูก้ แู้ ละคู่สมรส)
สาเนาทะเบียนบ้าน (ของผูก้ แู้ ละคู่สมรส)
คายินยอมของคู่สมรส (รายละเอียดแนบอยูก่ บั แบบฟอร์ มหนังสื อกูห้ ุน้ )
สาเนาใบสาคัญสมรส
สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุ ด ย้อนหลัง 3 เดือน เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจา ให้ สมาชิกเซ็น รับรอง
ส่ วนพนักงานราชการ การเงินเซ็นรับรอง (ยกเว้น รพ.หัวหิน การเงินเซ็นรับรอง)
สาเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุ งไทยและรายการเคลื่อนไหวบัญชี 3 เดือนย้อนหลัง
ผูก้ ตู้ อ้ งเซ็นชื่ อข้างล่างของหนังสื อคาขอกูท้ ุกหน้า
สาเนาเอกสารที่มีการถ่ายซ้ าใหม่จะต้องเซ็นใหม่ทุกครั้ง
ใบสาคัญการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ทั้งผูก้ ู้ และคูส่ มรส (ถ้ามี)

แบบคาขอสาเนา ก.พ.7 (เฉพาะสมาชิ กทีผ่ ่ อนชาระเกินอายุ 60 ปี )
- สมาชิกกรอกข้อมูลในแบบคาขอสาเนา ก.พ.7 ให้เรี ยบร้อย แล้วนาส่ งพร้อมกับการยืน่ กูส้ ามัญให้กบั สหกรณ์ฯ

คาแนะนาวิธีปฏิบัติในการขอกู้เงินกู้ห้ ุน
1. ผูข้ อกูต้ อ้ งกรอกข้อความในคาขอกูห้ ุน้ ให้ครบถ้วนหากมีการเขียนผิดให้ขีดฆ่าและผูก้ ลู้ งลายมือชื่อทุกแห่ง
2. เจ้าหน้าที่สหกรณ์จะเป็ นผูเ้ ขียนและกรอกข้อความในหนังสื อกูเ้ งินสามัญ เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด ในส่ วน
ที่ ผู้ขอกู้ ต้องดาเนินการคือ
2.1 ลงลายมือชื่อในฐานะผูก้ ู้
2.2 เสนอให้ผบู้ งั คับบัญชาการพิจารณาให้ความเห็นและลงลายมือชื่อ พร้อม ประทับตรายางตาแหน่ ง
ของผู้บังคับบัญชา พร้อม ตราสัญญาลักษณ์ของหน่ วยงาน
2.3 ผูข้ อกูท้ ี่มีคู่สมรส ต้องให้คู่สมรสลงลายมือชื่อเพื่อให้ความยินยอมในการขอกูเ้ งิน
3. พยานในสัญญาเงินกูแ้ ละสัญญาค้ าประกันจะต้องเป็ นคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ท่าน
- ท่านใดที่ได้รับ เงินประจาตาแหน่ ง , เงิน พตส. และ ค่ าตอบแทนรายเดือน สมาชิกต้องแนบ ใบรับรอง เงิน
ดังกล่าวข้างต้น แนบกับการกูห้ ุน้ ทุกครั้ง
- ผูก้ ทู้ ี่ยนื่ กูเ้ พื่อชาระหนี้ให้กบั สถาบันการเงินอื่นๆ ต้องมีหนังสื อรับรองยอดหนี้คงเหลือ และชาระงวดละเท่าไร
ของสถาบันการเงินนั้นด้วย
**การกรอกเอกสารให้ใช้ปากกาลูกลื่น สีน้าเงิน เท่านั้น การยืน่ เอกสารกูส้ ามารถยืน่ กูไ้ ด้ต้ งั แต่วนั ที่
1-10 ของทุกเดือน เพื่อนาเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ เงินกู้ ในช่วง ปลายเดือนนั้นๆ และได้รับเงิน ต้ นเดือนถัดไป
***ผู้ทปี่ ระสงค์ จะกู้ห้ ุนให้ มาติดต่ อรับแบบฟอร์ มหนังสื อเงินกู้ห้ ุน ได้ ทสี่ หกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ข หรือ Web สสจ.ปข. สามารถดาวน์ โหลดได้ จาก http://www.peko.moph.go.th

รับ……………………………….….….
วันที่……………………………………
เวลา ..........................................

สัญญากูเ้ ลขที่........-.........-..........
้ ..…………...…….
วันที่อนุมตั ิการกู…

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
คาขอกู้เงินสามัญ
เขียนที่…………..…………………....
วันที่……..……………………………
เรี ยน คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
ข้าพเจ้า……………………………………………………สมาชิกเลขทะเบียนที่……….....……อายุ...............ปี
รับราชการหรื องานประจาในตาแหน่ง……………………….…....……สังกัด…………..…………………ได้รับเงินได้
รายเดือน…………….…..บาท เบอร์โทรศัพท์............................................ขอเสนอคาขอกูเ้ งินที่ใช้หุน้ ประกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าขอกูเ้ งินของสหกรณ์ จานวน…………...………บาท (……………………………………………)
โดยจะนาไปใช้เพื่อการดังต่อไปนี้ (ชี้แจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ ดยละเอียด ถ้าจะนาเงินกูไ้ ปใช้เพื่อความมุ่ง
หมายหลายอย่าง ก็แยกระบุจานวนเงินและให้คาชี้แจงสาหรับแต่ละอย่าง)
…………………………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………..………………………
ข้อ 2. ในเวลานี้ขา้ พเจ้ามีหุ้นอยูใ่ นสหกรณ์ รวม………….…..หุน้ เป็ นเงิน………………………..……….บาท
และข้าพเจ้าส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนอยูใ่ นอัตรา……………………….….บาท
ข้อ 3. ข้าพเจ้ามีหนี้สินอยูต่ ่อสหกรณ์ในฐานะผูก้ ู้ ดังต่อไปนี้
้ ………………เลขที่..........-…...-…….….…วันที่……….…..…………………………
(1) หนังสื อกู…
เพื่อ……………………………….......………..ต้นเงินคงเหลือ………………...……………..บาท
้ ………………เลขที่..........-…...-…….….…วันที่……….…..…………………………
(2) หนังสื อกู…
เพื่อ……………………………….......………..ต้นเงินคงเหลือ………………...……………..บาท
้ ………………เลขที่..........-…...-…….….…วันที่……….…..…………………………
(3) หนังสื อกู…
เพื่อ……………………………….......………..ต้นเงินคงเหลือ………………...……………..บาท
้ ………………เลขที่..........-…...-…….….…วันที่……….…..…………………………
(4) หนังสื อกู…
เพื่อ……………………………….......………..ต้นเงินคงเหลือ………………...……………..บาท
ข้อ 4. ถ้าข้าพเจ้าได้รับเงินกู้ ข้าพเจ้าขอส่ งต้นเงินกูเ้ ป็ นงวดรายเดือนเท่ากัน งวดละ……..….......บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ……………………….……….ต่อปี เป็ นจานวน………..งวด ตั้งแต่เดือนที่สหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ ห้
ข้อ 5. ในการรับเงินกู้ ข้าพเจ้าจะได้ทาหนังสื อกูต้ ามแบบที่กาหนดให้ไว้ต่อสหกรณ์
ข้อ 6. ในการกูเ้ งินตามคาขอกูน้ ้ ี ข้าพเจ้าได้รับคาอนุญาตของคู่สมรสซึ่ งพร้อมที่จะทาคาอนุญาตให้ไว้เป็ น
หลักฐานในท้ายหนังสื อกูด้ ว้ ย (เฉพาะในกรณี ที่ผขู ้ อกูม้ ีคู่สมรส)
ลงชื่อ……………………………………ผูข้ อกู้
(……………………………………..)
ผูก้ .ู้ .............................................

บันทึกการพิจารณาให้ ความเห็นของผู้บังคับบัญชา
(……………………………………..)
วันที่....................................................
ข้าพเจ้าได้พิจารณาตามความรู ้เห็น และตามที่ได้สอบถามแล้ว ขอให้ความเห็นดังผูนี้ ก้ .ู ................................................
(1) ความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งเงินกูแ้ ละชี้แจงไว้ในคาขอกูน้ ้ ี เป็ นความจริ งหรื อไม่เป็ นความจริ ง
 จริ ง
 ไม่จริ ง
(2) ในเวลานี้ผขู ้ อกูม้ ีพฤติการณ์ซ่ ึ งอาจถูกออกจากงานหรื อไม่ ?
 มี
 ไม่มี
(3) ผูข้ อกูม้ ีหนี้สินภายนอกสหกรณ์เป็ นจานวนมากหรื อไม่ ?
 มี
 ไม่มี
ลายมือชื่อ........................................................ตาแหน่ง.......................................................................
(......................................................)

(รายการต่ อไปนีเ้ จ้ าหน้ าทีข่ องสหกรณ์กรอกเอง)
รายการเกี่ยวกับวงเงินของผูก้ ู้
จานวนเงินกู้……………………………………..บาท
เงินได้
รายเดือน
(บาท)

เงินค่า
หุน้
(บาท)

จากัด
วงเงินกู้
สามัญ
(บาท) น/ส กู้ บาท

ต้นเงินกูค้ งเหลือ
เพื่อเหตุฉุกเฉิ น
พิเศษ
น/ส กู้ บาท น/ส กู้ บาท

รวม
(บาท)

วงเงินกู้
คงเหลือ
(บาท)

หมายเหตุ (1) เคยผิดนัดการส่ งเงินงวดชาระหนี้ หรื อขาดส่ งเงินค่าหุ น้ รายเดือนหรื อไม่………….…………………….…
(2) ข้อชี้แจงอื่น ๆ ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….เจ้าหน้าที่
วันที่………../………../….……

ผูก้ .ู้ .............................................

สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
หนังสื อกู้เงินสามัญ
เลขที่..........-…...-…….….……
วันที่……………………………
ชื่อผูก้ …
ู้ …………………..……………………
ข้าพเจ้า…………………………………………สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
จากัด สมาชิกเลขทะเบียนที่……...……..…รับราชการหรื อทางานประจาในตาแหน่ง.......................................................
สังกัด.…………….……....บัตรประจาตัวประชาชน/ข้าราชการ/ลูกจ้างประจา/พนักงานของรัฐเลขที่……………….……
ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่……………………………………………………………...………………………………………
ขอทาหนังสื อกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ ออมทรั พย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ซึ่ งต่อไปในหนังสื อกูน้ ้ ี จะใช้
คาว่า “สหกรณ์” เพื่อเป็ นหลักฐานดังต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้กเู้ งินจากสหกรณ์ เป็ นจานวน…………..…...…..บาท (………………….…………………….)
และข้าพเจ้าได้รับเงินจานวนดังกล่าวนี้โดยถูกต้องแล้ว
ข้อ 2. ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะส่ งคืนต้นเงินกูพ้ ร้อมดอกเบี้ยเป็ นงวดรายเดือนเท่ากันงวดละ…………..……..............
......................................................อัตราดอกเบี้ยร้อยละ(ตัวอักษร)……………………………………..………..…..ต่อปี
รวม (ตัวอักษร)………..…..……….....……งวดทั้งนี้ต้ งั แต่งวดประจาเดือน………………….……………….เป็ นต้นไป
ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า เงินงวดชาระหนี้ (รวมทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย) แต่ละงวดถึงกาหนดภายในวันสิ้ นเดือนที่
ระบุไว้สาหรับงวดนั้น ๆ
ในกรณี ที่ มี เ หตุ จ าเป็ นที่ ส หกรณ์ จ ะต้อ งเปลี่ ย นแปลงอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้แ ล้ว ข้า พเจ้า ยิ น ยอมให้ส หกรณ์
เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้ ทั้งนี้ สหกรณ์ไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้า
ข้อ 3. ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินได้รายเดือนของข้าพเจ้าที่ได้รับมอบหมายจาก
สหกรณ์ หัก จ านวนเงิ น งวดช าระหนี้ ซึ่ งข้า พเจ้า ต้อ งส่ ง ต่ อ สหกรณ์ น้ ัน จากเงิ น ได้ร ายเดื อ นของข้า พเจ้า เพื่ อ ส่ ง ต่ อ
สหกรณ์ดว้ ย
ข้อ 4. ในกรณี อย่างใดอย่างหนึ่ งตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ วา่ ด้วยการควบคุมหลักประกันและการ
เรี ยกคืนเงิ นกู้ ข้าพเจ้ายอมให้ถือว่าหนี้ เงิ นกูข้ องข้าพเจ้า เป็ นอันถึ งกาหนดชาระโดยสิ้ นเชิ งในทันที โดยมิพกั คานึ งถึง
กาหนดเวลาที่ให้ไว้
ข้อ 5. ข้าพเจ้ายอมรับผูกพันตามข้อบังคับของสหกรณ์ว่า ถ้าข้าพเจ้าออกหรื อย้ายจากราชการหรื องานประจา
ข้าพเจ้าจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อให้สหกรณ์ทราบ และจัดการชาระหนี้ สินซึ่ งข้าพเจ้ามีอยูต่ ่อสหกรณ์ ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อน
ถ้าข้าพเจ้าไม่จดั การชาระหนี้ สินให้เสร็ จสิ้ นตามที่กล่าวในวรรคก่อน ข้าพเจ้ายินยอมให้ผบู ้ งั คับบัญชาหรื อเจ้าหน้าที่ผู ้
จ่ายเงินของหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินเดือนหรื อค่าจ้าง หรื อเงินอื่นใดที่ทางราชการหรื อนายจ้างพึงจ่ายให้แก่
ข้าพเจ้า เพื่อชาระหนี้ หรื อภาระผูกพันอื่นที่มีอยูต่ ่อสหกรณ์ให้เสร็ จสิ้ นเสี ยก่อนได้
ผูก้ .ู้ .............................................

ข้อ 6. ในกรณี ที่สหกรณ์ ได้แจ้งการผิดสัญญา และได้กาหนดเวลาให้ขา้ พเจ้าแก้ไขการผิดสัญญา เป็ นหนังสื อ
ภายในเวลาที่สหกรณ์ กาหนดแล้ว และข้าพเจ้ามิได้ปฏิบตั ิตามภายในเวลาที่กาหนดนั้น ข้าพเจ้ายินยอมให้ถือว่าหนี้ ของ
ข้าพเจ้าเป็ นอันถึ งกาหนดชาระคืนโดยสิ้ นเชิ งในทันที โดยข้าพเจ้าจะไม่ยกเหตุการณ์ ผ่อนเวลาหรื อการผ่อนผันใด ๆ ที่
สหกรณ์ยอมให้แก่ขา้ พเจ้ามาเป็ นข้อต่อสู ้ในเหตุผดิ นัด หรื อเหตุผดิ สัญญา
ข้อ 7. หากข้าพเจ้าได้ยา้ ยที่อยูจ่ ากที่ได้แจ้งไว้ในหนังสื อนี้ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ทราบเป็ นหนังสื อโดยทันที
ถ้า ข้า พเจ้า มิ ไ ด้แ จ้ง ให้ส หกรณ์ ท ราบ และหากมี ก ารดาเนิ นคดี เ กี่ ย วกับ หนี้ สิ นตามสั ญญานี้ ใ ห้ถื อว่า ข้า พเจ้ายังคงมี
ภูมิลาเนาตามที่ระบุไว้ในหนังสื อนี้ทุกประการ
ข้อ 8 หากมีการฟ้ องร้องบังคับคดี เกี่ยวกับหนี้ สินตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าผูก้ ยู้ ินยอมให้สหกรณ์ฟ้องคดีได้ที่ศาล
จังหวัด
หนังสื อกูน้ ้ ีทาไว้ ณ วันที่ซ่ ึ งระบุขา้ งต้น และข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยตลอดแล้วจึงลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน
ลงชื่อ……………………………………….….ผูก้ ู้
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)
คายินยอมของคู่สมรส
(ใช้ เฉพาะกรณีทผี่ ้ กู ้ มู ีค่ ูสมรส)
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด

วันที่………………………………
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว……………….………..…เป็ นคู่สมรสของนาย/นาง/นางสาว……………....…………
ได้ยนิ ยอมให้นาย/นาง/นางสาว…………………………………...กูเ้ งินสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ตามหนังสื อกูส้ ามัญข้างต้นนี้ และข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าคู่สมรส
…………………………………คู่สมรสผูใ้ ห้คายินยอม
…………………………………ผูก้ ู้
ข้า พเจ้า ……………………………………………..ได้ รั บ เงิ น กู้ จ านวน…………………………………บาท
(………………………………………………………..) ตามหนังสื อกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว
………………………………….ผูร้ ับเงิน
…………………………………..เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
…………………………………..เจ้าหน้าที่ผตู้ รวจสัญญากู้
ผูก้ .ู้ .............................................

การรับเงินกู้
 กรณีผ้ ูก้ รู ับเช็ คเพือ่ ชาระหนีส
้ ถาบันการเงินอื่น ๆ (..................................................)
ข้าพเจ้า......................................................................ได้รับเงินกู้ จานวนเงิน....................................................บาท
(.....................................................................................) ตามหนังสื อกูน้ ้ ีไปเป็ นการถูกต้องแล้ว เมื่อ วันที่..........................
(ลงชื่อ)...................................................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน
(...................................................)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์)

กรณีผ้ กู ้ ใู ห้ โอนเข้ าบัญชี ธนาคาร
ข้าพเจ้าผูก้ ไู้ ม่สามารถรับเงินกูด้ ว้ ยตนเองได้จึงขอให้สหกรณ์โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร  กรุ งไทย
เลขที่บญั ชี.........................................ชื่อบัญชี................................................................สาขา.............................................
ประเภทออมทรัพย์ จานวนเงินกู.้ .......................................บาท (.......................................................................................)
หัก หนี้ เงินกูส้ ามัญสัญญาเก่าพร้อมดอกเบี้ย.......................บาท หัก หนี้ เงินกูฉ้ ุ กเฉิ นพร้อมดอกเบี้ย...........................บาท
หัก ประกันชีวติ ................................บาทโดยให้ถือเอาวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเป็ นวันที่ขา้ พเจ้าได้รับเงินกู้ จานวน
เงินคงเหลือ...............................บาท (................................................................................................................................)


กรุ ณาแนบสาเนาสมุดคู่ฝากตามที่ท่านแจ้งโอนเงินเข้า
หน้าที่มีชื่อบัญชี และ เลขที่บญั ชีมาพร้อมสัญญานี้

(ลงชื่อ)...................................................ผูก้ /ู้ ผูร้ ับเงิน
(...................................................)

กรณีผ้ กู ้ มู อบอานาจให้ ผ้ ูอนื่ รับเงินกู้แทน
ข้าพเจ้าผูก้ ไู้ ม่สามารถมารับเงินกูด้ ว้ ยตนเองได้ จึงมอบอานาจให้นาย/นาง/นางสาว..........................................
ตาแหน่ง................................................สังกัด...................................เป็ นผูร้ ับมอบเงินกูต้ ามหนังสื อกูน้ ้ ีจากสหกรณ์แทน
ข้าพเจ้าและข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนเป็ นลูกหนี้ต่อสหกรณ์วนั ที่สหกรณ์ได้จ่ายเงินกูใ้ ห้แก่ผรู ้ ับมอบอานาจเป็ นต้นไป
.....................................................ผูม้ อบอานาจ
คาเตือน
.....................................................ผูร้ ับมอบอานาจ
กรณีมอบอานาจขอให้ ส่งสาเนาบัตร
....................................................พยาน
ข้ าราชการ/บัตรประชาชนพร้ อมรับรอง
(...................................................)
สาเนาของผู้มอบ และผู้รับมอบอานาจ
....................................................พยาน
มาแสดงต่ อเจ้ าหน้ าทีส่ หกรณ์
(...................................................)
ข้าพเจ้า......................................................................ได้รับเงิน จานวน.........................................................บาท
(...............................................................) ตามหนังสื อกูน้ ้ ี ไปเป็ นการถูกต้องแล้ว เมื่อ วันที่ ............................................
(ลงชื่อ)..............................................ผูร้ ับเงิน
(............................................)
(ต้องลงลายมือชื่อในการรับเงินต่อหน้าเจ้าหน้าที่สหกรณ์)
(ลงชื่อ).............................................เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน
............/............/............


ผูก้ .ู้ .............................................

หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าจ้ าง หรือบานาญ หรือเงินอืน่ ใด
ให้ แก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากัด เป็ นอันดับแรก
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
วันที่………………………………
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่
........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................ถนน.................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................โทรศัพท์....................................รับราชการหรื อทางาน
ประจาในตาแหน่ ง..............................................................สังกัด.....................................................และเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด เลขทะเบียนสมาชิ กที่.......................มีความประสงค์ให้
ส่ วนราชการหักเงิน และส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั ต้นสังกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ ้น หรื อเงินอื่น แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่น
ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงิ นบาเหน็จหรื อ
เงิ น อื่ น ใดที่ ข ้า พเจ้า พึ ง ได้รั บ จากทางราชการตามข้อ 1 ตามจ านวนที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งและส่ งเงิ นจานวนนั้นให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญหรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดตามข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระ
หนี้ แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิ นดังกล่าวส่ งชาระหนี้ ให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือนตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ หรื อพ้นภาระ
หนี้ สิ น ที่ ข ้า พเจ้า มี ต่ อ สหกรณ์ เว้น แต่ จ ะได้รั บ ค ายิ น ยอมเป็ นหนัง สื อ จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานอื่น
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัด มีอานาจหักเงินเดื อน ค่าจ้าง หรื อเงิ น
บาเหน็จ หรื อเงิ นอื่ นใดในลักษณะเดี ยวกัน ที่ ขา้ พเจ้ามี สิทธิ จะได้รับจากทางราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ น้ หรื อเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ผูก้ .ู้ .............................................

ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถื อปฏิ บตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุก
ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่ วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่ งเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่
ฉบับที่ สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และฉบับที่ สามให้ไว้กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จากัด
ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว

ลงชื่อ……………………………………….….ผูใ้ ห้คายินยอม/ผูก้ ู้
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)

ผูก้ .ู้ .............................................

หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าจ้ าง หรือบานาญ หรือเงินอืน่ ใด
ให้ แก่ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากัด เป็ นอันดับแรก
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
วันที่………………………………
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่
........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................ถนน.................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................โทรศัพท์....................................รับราชการหรื อทางาน
ประจาในตาแหน่ ง..............................................................สังกัด.....................................................และเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด เลขทะเบียนสมาชิ กที่.......................มีความประสงค์ให้
ส่ วนราชการหักเงิน และส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั ต้นสังกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ ้น หรื อเงินอื่น แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่ น
ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงิ นบาเหน็จหรื อ
เงิ น อื่ น ใดที่ ข ้า พเจ้า พึ ง ได้รั บ จากทางราชการตามข้อ 1 ตามจ านวนที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งและส่ งเงิ นจานวนนั้นให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญหรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดตามข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระ
หนี้ แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิ นดังกล่าวส่ งชาระหนี้ ให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือนตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์หรื อพ้นภาระ
หนี้ สิ น ที่ ข ้า พเจ้า มี ต่ อ สหกรณ์ เว้น แต่ จ ะได้รั บ ค ายิ น ยอมเป็ นหนัง สื อ จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานอื่น
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัด มีอานาจหักเงินเดื อน ค่าจ้าง หรื อเงิ น
บาเหน็จ หรื อเงิ นอื่ นใดในลักษณะเดี ยวกัน ที่ ขา้ พเจ้ามี สิทธิ จะได้รับจากทางราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ น้ หรื อเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ผูก้ .ู้ .............................................

ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถื อปฏิ บตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุก
ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่ วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่ งเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่
ฉบับที่ สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และฉบับที่ สามให้ไว้กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จากัด
ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว

ลงชื่อ……………………………………….….ผูใ้ ห้คายินยอม/ผูก้ ู้
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)

ผูก้ .ู้ .............................................

หนังสื อให้ คายินยอมหักเงินเดือน หรือค่ าจ้ าง หรือบานาญ หรือเงินอืน่ ใด
ให้ แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จากัด เป็ นอันดับแรก
เขียนที่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
วันที่………………………………
อาศัยความตามมาตรา 42/1 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้าพเจ้า............................................................................อายุ...................ปี ปั จจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่
........................หมู่ที่............ตรอก/ซอย............................ถนน.................................ตาบล/แขวง.......................................
อาเภอ/เขต...................................จังหวัด......................................โทรศัพท์....................................รับราชการหรื อทางาน
ประจาในตาแหน่ ง..............................................................สังกัด.....................................................และเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด เลขทะเบียนสมาชิ กที่.......................มีความประสงค์ให้
ส่ วนราชการหักเงิน และส่ งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ขา้ พเจ้าเป็ นสมาชิก จึงมีหนังสื อให้ความยินยอมไว้กบั ต้นสังกัด
ข้อ 1. ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง หรื อเงินบานาญ หรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด
ที่ขา้ พเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ หรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ ทั้งปั จจุบนั อนาคต ตามจานวนที่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งให้ในแต่ละเดือนและส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ ้น หรื อเงินอื่น แล้วแต่กรณี
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือน
ข้อ 2. กรณี ที่ขา้ พเจ้าพ้นจากการเป็ นข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานของรัฐ และได้รับบาเหน็จ บานาญ หรื อเงินอื่น
ใด ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงินของส่ วนราชการหรื อหน่วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่ หักเงินจากเงิ นบาเหน็จหรื อ
เงิ น อื่ น ใดที่ ข ้า พเจ้า พึ ง ได้รั บ จากทางราชการตามข้อ 1 ตามจ านวนที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ได้แจ้งและส่ งเงิ นจานวนนั้นให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
แทนข้าพเจ้าทุกครั้ง
ข้อ 3. การหักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบานาญหรื อเงินบาเหน็จ หรื อเงินอื่นใด ไม่วา่ กรณี ใดตามข้อ 2 เมื่อได้หกั ชาระ
หนี้ แก่ทางราชการแล้ว (ถ้ามี) ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงิ นดังกล่าวส่ งชาระหนี้ ให้สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด ก่อนเป็ นอันดับแรก
ข้อ 4. หนังสื อยินยอมให้หกั เงินเดือนตามข้อ 3 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บดั นี้ เป็ นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอน
การให้คายินยอมนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน จนกว่าข้าพเจ้าจะได้พน้ จากการเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์ หรื อพ้นภาระ
หนี้ สิ น ที่ ข ้า พเจ้า มี ต่ อ สหกรณ์ เว้น แต่ จ ะได้รั บ ค ายิ น ยอมเป็ นหนัง สื อ จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ส าธารณสุ ข จัง หวัด
ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด
ข้อ 5. ในกรณี ที่ขา้ พเจ้าต้องเปลี่ยนแปลงส่ วนราชการที่สังกัด โดยโอนไปสังกัดส่ วนราชการอื่น หรื อหน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ข้าพเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผจู ้ ่ายเงิ นของส่ วนราชการ หรื อหน่ วยงานอื่น
ของรัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แห่ งใดแห่ งหนึ่ งที่ขา้ พเจ้าโอนไปสังกัด มีอานาจหักเงินเดื อน ค่าจ้าง หรื อเงิ น
บาเหน็จ หรื อเงิ นอื่ นใดในลักษณะเดี ยวกัน ที่ ขา้ พเจ้ามี สิทธิ จะได้รับจากทางราชการ หน่ วยงานของรั ฐ หรื อองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น แล้วแต่กรณี เพื่อส่ งชาระหนี้ ชาระค่าหุ น้ หรื อเงินอื่นให้สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัด
ผูก้ .ู้ .............................................

ประจวบคีรีขนั ธ์ จากัด แทนข้าพเจ้าได้ทุกเดื อน และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะถื อปฏิ บตั ิตามคายินยอมในหนังสื อฉบับนี้ ทุก
ประการ เพียงแต่สหกรณ์ได้มีหนังสื อแจ้งให้ส่วนราชการ หรื อให้หน่ วยงานของรัฐหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่
ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ เพื่อดาเนินการดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้าก็เป็ นการเพียงพอแล้ว
หนังสื อยินยอมฉบับนี้ ทาขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยคาในหนังสื อนี้
ทั้งหมดแล้ว ตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้าทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
หนังสื อนี้ ทาขึ้น 3 ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ฉบับหนึ่ งเก็บไว้ที่ส่วนราชการหรื อหน่ วยงานที่ขา้ พเจ้าสังกัดอยู่
ฉบับที่ สองเก็บไว้กบั ข้าพเจ้า และฉบับที่ สามให้ไว้กบั สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดประจวบคี รีขนั ธ์ จากัด
ไว้เป็ นหลักฐานด้วยแล้ว

ลงชื่อ……………………………………….….ผูใ้ ห้คายินยอม/ผูก้ ู้
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)
ลงชื่อ……………………………………….….พยาน
(…………………………………..…….)

ผูก้ .ู้ .............................................

