
                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  คาํขอกูส้ามญัพิเศษโครงการ ๓   หนา้ ๑/๕ 

 

          ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูเ้งินกูส้ามญัพิเศษโครงการ 3  ตามคาํขอกูแ้ละสญัญากูก้บัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั                 

จาํนวน...................................................................บาท (....................................................................................................................) 

         ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั ดงัน้ี                        ใชทุ้นเรือนหุน้เป็นหลกัประกนั 

          ใชบุ้คคลคํ้าประกนั  

 

             (ลงช่ือ)      ผูข้อกู ้

          (.............................................................) 

          วนัท่ี....................................................... 

     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

   1.  สาํเนาบตัรประจาํตวัผูกู้ ้/ คู่สมรส  1  ชุด 

   2.  สาํเนาทะเบียนบา้นของผูกู้/้ คู่สมรส  1  ชุด 

   3.  สาํเนาใบสาํคญัการสมรส, ใบสาํคญัการหยา่ของผูกู้ ้

   4.  สลิปเงินเดือนผูกู้/้ ผูค้ ํ้าประกนั 

   5.  สาํเนาบตัรประจาํตวัผูค้ ํ้าประกนั/คู่สมรส  1  ชุด 

   6.  สาํเนาทะเบียนบา้นผูค้ ํ้าประกนั/ คู่สมรส  1  ชุด 

   7.  สาํเนาใบสาํคญัการสมรส, ใบสาํคญัการหยา่ของผูค้ ํ้าประกนั 

   8.  เอกสารการเปล่ียนช่ือ/ สกลุ และอ่ืนๆ 

  หมายเหตุ 1.  เอกสารทุกรายการต้องเป็นเอกสารทีย่งัไม่หมดอายุ 

    2.  ให้เจ้าของเอกสารลงลายมอืช่ือรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบบัด้วยปากกาสีนํา้เงนิ 

 

 

 

 

 

 

บันทกึของเจ้าหน้าทีส่หกรณ์ฯ 

 1...........................................................................................................................................................................................................  

 2...........................................................................................................................................................................................................  

 3...........................................................................................................................................................................................................  

 4...........................................................................................................................................................................................................  

 5...........................................................................................................................................................................................................  

  

                   .......................................................................เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ 

เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้ เงินกู้สามัญพเิศษโครงการ 3 

 

 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่า หลกัฐานถูกต้องครบถ้วน 

 

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

        (............................................................................) 

กรรมการหรือผูแ้ทนหน่วยงาน สสอ./รพ............................. 



                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  คาํขอกูส้ามญัพิเศษโครงการ ๓   หนา้ ๒/๕ 

 

                                         

 

                 

              คาํขอกู้เงนิ  

        สามญัพเิศษโครงการ 3 

 

                         คงตน้               คงยอด     

 

                  เขียนท่ี......................................................................... 

                       วนัท่ี............................................................................. 

เรียน     คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั       

        ขา้พเจา้…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ             โสด             สมรส              หยา่             หมา้ย                            

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี…..…...............…...............…เงินเดือน/ ค่าจา้ง................................................บาท   เสนอคาํขอกูส้ามญัพิเศษโครงการ 3                                               

เพ่ือคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  โปรดพิจารณาดงัตอ่ไปน้ี 

          ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสามญัพิเศษโครงการ 3  สหกรณ์ฯ  จาํนวน........................................บาท (.................................................................) 

โดยจะนาํไปใชเ้พ่ือการดงัต่อไปน้ี (ช้ีแจงความมุ่งหมายและเหตุผลแห่งการกูโ้ดยละเอียด)..................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................................................................  

     ขอ้ 2.  ขา้พเจา้เป็น                  ขา้ราชการ                 ลูกจา้งประจาํ                   ลูกจา้งชัว่คราว                    พนกังานราชการ        

        อ่ืนๆ...................................................................ตาํแหน่ง..................................................................................................................................      

เลขประจาํตวัประชาชน...........................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./รพ.)...........................................................................  

ท่ีอยูปั่จจุบนับา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี..............ถนน................................ตาํบล...............................อาํเภอ......................จงัหวดั..........................     

โทรศพัท.์........................................................................... 

     ขอ้ 3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์   รวม.............................................หุน้    เป็นเงิน...............................................................บาท  

และขา้พเจา้ส่งเงินค่าหุน้รายเดือนอยูใ่นอตัรา........................................................บาท 

     ขอ้ 4.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

  (1)  หนงัสือกูส้ามญัท่ี…………........…......./…………...….…...วนัท่ี……………..……........……………………………..…… 

                       เพ่ือ…………………………………………….………………………...............ตน้เงินคงเหลือ……..…….....………...บาท 

    (2)  หนงัสือกูส้ามญัพิเศษท่ี......................../...........................วนัท่ี............................ตน้เงินคงเหลือ......................................บาท 

    (3)  หนงัสือกูฉุ้กเฉินท่ี……….…………../…………...........วนัท่ี............................ตน้เงินคงเหลือ.......................................บาท 

                  (4)  หนงัสือกูส้วสัดิการฯ......................ท่ี.............../...............วนัท่ี............................ตน้เงินคงเหลือ......................................บาท 

                  (5)  หนงัสือกูส้วสัดิการเพ่ือการศึกษาท่ี................./................วนัท่ี............................ตน้เงินคงเหลือ......................................บาท 

                  (6)  หนงัสือกูส้วสัดิการพฒันาคุณภาพชีวติท่ี............../..........วนัท่ี............................ตน้เงินคงเหลือ......................................บาท 

   (7)  หนงัสือกูส้วสัดิการเพ่ือ สสธท./ สส.ชสอ. ท่ี........./.........วนัท่ี............................ตน้เงินคงเหลือ......................................บาท 

   (8)  ......................................................................................... วนัท่ี............................ตน้เงินคงเหลือ.....................................บาท 

                           

                                                            (โปรดพลกิด้านหลัง) 

 

รับท่ี................................................................ 

วนัท่ี……....……/……………./…..……….. 

***สําหรับเจ้าหน้าที*่** 

สสธท.                       เป็น                    ไม่เป็น 

สส.ชสอ.                     เป็น                    ไม่เป็น 

กสธท.                          เป็น                    ไม่เป็น   

      

          

หนงัสือกูท่ี้……...........……../……….….……… 

วนัท่ี………......…/………....……./……...…….. 

บญัชีเงินกูท่ี้………......….......…………………. 

คําเตอืน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการ

ท่ีกาํหนดไว้ในแบบคําขอกู้นี้ด้วยลายมือของ

ตนเอง โดยถูกต้องและครบถ้วน มิฉะน้ัน

สหกรณ์จะไม่รับพจิารณา 

    

 

                        

 

 



                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  คาํขอกูส้ามญัพิเศษโครงการ ๓   หนา้ ๓/๕ 

 

      ขอ้ 5.  นอกจากเงินค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ฯ ขา้พเจา้ขอเสนอผูค้ ํ้าประกนัดงัต่อไปน้ี คือ 

ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลกัประกนั 

    ลาํดบัที ่ รายการ     ลายมอืช่ือ 

 

     1. 

 

      ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ 

 

 

สมาชิกทีเ่ป็นผู้คํา้ประกนั 

 

       (1)  ช่ือ.............................................................เลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพ         โสด           สมรส           หยา่           หมา้ย                             

        ตาํแหน่ง.......................................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)...................................................................... 

        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจา้ง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์...................................................... 

 

            ลายมือช่ือ............................................................................... 

 

 

       (2)  ช่ือ.............................................................เลขทะเบียนท่ี...........................สถานภาพ         โสด           สมรส           หยา่           หมา้ย                             

        ตาํแหน่ง.......................................................................สงักดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)...................................................................... 

        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจา้ง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์...................................................... 

 

ลายมือช่ือ............................................................................... 

 

     ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูพ้ร้อมดว้ยดอกเบ้ียในอตัราตามท่ีสหกรณ์กาํหนดเป็นงวดรายเดือน แบบคงยอด 

                     [    ]  ตน้เงินและดอกเบ้ียเท่ากนัทุกงวดๆ ละ...........................บาท  จาํนวน....................งวด  ตั้งแต่เดือน....................................... 
 

    ขอ้ 7. ในการรับเงินกู ้ ขา้พเจา้จะไดท้าํหนงัสือกูส้าํหรับเงินกูส้ามญัพิเศษโครงการ 3 ใหไ้วต้่อสหกรณ์ตามแบบท่ีสหกรณ์กาํหนด 
 

    ขอ้ 8. ขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาตจากคู่สมรสซ่ึงทาํหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานทา้ยคาํขอกูแ้ละหนงัสือกูส้ามญัพิเศษโครงการ 3 ดว้ย 

 

ลงช่ือ……………..………………………………… ผูข้อกู ้           ลงช่ือ……………………………………………...คู่สมรส  

                      (..........................................................................)                                       (....................................................................)  

 

    

    



                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  คาํขอกูส้ามญัพิเศษโครงการ ๓   หนา้ ๔/๕ 

 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวดัน่าน จํากดั 

 
                                                                   

                     เขียนท่ี...................................................................... 
          วนัท่ี................................................................................ 

เร่ือง      ขอกูเ้งินสามญัพิเศษโครงการ 3 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั 

เรียน      ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน............................................................ 

 ขา้พเจา้................................................................................ตาํแหน่ง....................................................................... 

สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..............................................สังกดัหน่วยงาน..................................................................................... 

มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ประจาํเดือน..................................................จาํนวนเงินคงเหลือ.............................................บาท 

มีความประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั เป็นเงิน................................................บาท 

(...........................................................................................................)ส่งชาํระเดือนละ...............................................บาท

(.....................................................................................) จาํนวนงวดชาํระ...............................งวด เพื่อนาํไปใชด้งัต่อไปน้ี

.............................................................................................................................................................................................                       

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณา และโปรดลงนามรับรอง ในคาํขอกูเ้งินดว้ย จะเป็นพระคุณยิง่ 
 

                      ........................................................................... 

         (..........................................................................)ผูข้อกู  ้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ความเห็นของกรรมการ/ผู้แทนหน่วยงาน 

   ควรพิจารณาใหกู้ ้

   ความเห็นเพิ่มเติม.....................................................................................  

     ไม่ควรพิจารณาใหกู้ ้        

   เพราะ........................................................................................................     

 

      

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

    (....................................................................) 

ตาํแหน่ง.......................................................... 

กรรมการ/ผูแ้ทนหน่วยงาน........................................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ความเห็นของผู้บังคบับัญชาหน่วยงาน               

     ทราบ 

 

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

            (.........................................................................) 

      ตาํแหน่ง..................................................................... 



                                                                                      สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จาํกดั  คาํขอกูส้ามญัพิเศษโครงการ ๓   หนา้ ๕/๕ 

 

รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์กรอกเอง 

รายการเกี่ยวกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้ 

ผูข้อกูส้ามารถกูไ้ดใ้นวงเงิน........…………………….บาท 

 

เงินได ้

รายเดือน 

 (บาท) 

จาํนวน 

เงินกู ้

(บาท) 

ตน้เงินกูค้งเหลือ 

สามญั      

(บาท) 

ฉุกเฉิน 

(บาท) 

สวสัดิการ 

(บาท) 

ซ้ือหุน้ตาม 

เง่ือนไข

(บาท) 

รวม          

(บาท) 

วงเงินกู ้

คงเหลือ  

(บาท) 

     

 

   

หมายเหตุ     (1)   เคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี  หรือ ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน หรือไม่   [   ] เคย   [   ] ไม่เคย 

      (2)   สมาชิกขอกูส้ามญั  [   ]  เตม็วงเงิน            [   ] ไม่เตม็วงเงิน 

 

รายการเกีย่วกบัวงเงินของผู้คํา้ประกนั 

จาํนวนต้นเงนิทีจ่ะต้องคํา้ประกนั……………………………… บาท 

ลาํดบัที ่ ช่ือผู้คํา้ประกนั 

เงนิได้ 

รายเดอืน

(บาท) 

จาํกดั 

วงเงนิคํา้

ประกนั 

(บาท) 

การคํา้ประกนัรายอืน่ วงเงนิคํา้

ประกนัคงเหลอื 

(บาท) ช่ือผู้กู้ 
หน่วยงาน 

เลขสมาชิก 

1 

 

 

 

 

 

     

2 

 

 

 

 

 

     

หมายเหตุ          (1) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดชาํระหน้ี หรือ ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน หรือไม่  [   ]  เคย  [   ]  ไม่เคย 

          (2) ผูค้ ํ้าประกนัยนิยอม คํ้าประกนัเงินกูแ้ละไดล้งลายมือช่ือในคาํขอกูน้ี้แลว้ 

……………………………………... เจา้หนา้ท่ี 

วนัท่ี………./……………/………… 

 

.................................................................................................................................................................................... 

 

 

วนิิจฉยัโดยคณะกรรมการดาํเนินการชุดท่ี ……….……ในการประชุมคร้ังท่ี………………..……เม่ือวนัท่ี…………………………….. 

ลงมติ อนุมตั ิ

ประธานกรรมการ………………………….     เลขานุการ….......….......……………..         ผูจ้ดัการ……………......……………… 

 

 

 



หนังสือยนิยอมให้ส่วนราชการหักเงนิช าระหนี้ 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 

       เขียนท่ี  ส ำนกังำนสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั        
                            วนัท่ี.................เดือน...........................................พ.ศ. .......................... 

 
เรียน     หวัหนำ้หน่วยงำนตน้สงักดั....................................................... 
 

 ขำ้พเจำ้................................................................................อำย.ุ..................ปี ปัจจุบนัอยูบ่ำ้นเลขท่ี......................หมู่ท่ี..................... 
ตรอก/ซอย......................................ถนน.................................................................................ต ำบล................................................................... 
อ ำเภอ............................................................จงัหวดั..................................................รับรำชกำรสงักดั.............................................................. 
ต ำแหน่ง................................................................เป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั เลขทะเบียน.......................... 
มีควำมประสงคใ์หส่้วนรำชกำรท่ีขำ้พเจำ้สงักดั หกัเงินเพ่ือส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั ท่ีเป็นสมำชิก 
 ดงันั้น เพ่ือปฏิบติัใหเ้ป็นไปตำมหนงัสือกรมบญัชีกลำงท่ี กค.0526.52654 ลงวนัท่ี 10 เมษำยน 2543 เร่ืองกำรหกัเงิน ณ ท่ีจ่ำยของ
เจำ้หนำ้ท่ีท่ีเป็นสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ยนิยอมใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงิน หกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง เงินบ ำนำญ หรือเงินอ่ืนใดท่ีขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกทำงรำชกำรตำม 
จ ำนวน ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  แจ้งในแต่ละเดือน  เพ่ือส่งช ำระห น้ี เงินกู้สำมัญพิ เศษโครงกำร 3 ตำมหนังสือสัญญำเงินกู ้                                        
เลขท่ี..............................หรือเงินอ่ืนใด แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ทุกเดือนเป็นล าดบัแรก 
 ขอ้ 2.  กรณีท่ีขำ้พเจำ้พน้จำกกำรเป็นขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/ขำ้รำชกำรบ ำนำญ หรือไดรั้บบ ำเหน็จบ ำนำญ  บ ำเหน็จตกทอด                 
เงิน กบข. เงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับลูกจำ้งประจ ำของส่วนรำชกำร (กสจ.)  เงินฌำปนกิจสงเครำะห์กระทรวงสำธำรณสุข  
เงินจำก สสธท. , เงินจำก สส.ชสอ. , เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใดท่ีขำ้พเจำ้หรือทำยำทของขำ้พเจำ้พึงไดรั้บจำกทำงรำชกำร ขำ้พเจำ้ยนิยอม 
ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีผูจ่้ำยเงินหกัเงินจำกเงินดงักล่ำวท่ีขำ้พเจำ้หรือทำยำทพึงไดรั้บจำกทำงรำชกำร ตำมจ ำนวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุข 
จงัหวดัน่ำน จ ำกดั แจง้แลว้ ส่งเงินจ ำนวนนั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั แทนขำ้พเจำ้ 
 ขอ้ 3.  กำรหกัเงินเดือน ค่ำจำ้ง เงินบ ำนำญ เงินบ ำเหน็จ บ ำเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสำธำรณสุข  เงินกบข., เงิน กสจ.,  
เงิน สสธท., เงิน สส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอ่ืนใด เม่ือไดห้กัช ำระหน้ีภำษีอำกร ขำ้พเจำ้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพย ์
สำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั ก่อนเป็นล าดบัแรก  
 ขอ้ 4.  หนงัสือยนิยอมน้ีใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขำ้พเจำ้สญัญำวำ่ไม่มีกำรถอนใหค้  ำยนิยอมทั้งหมด จนกวำ่จะมีกำร 
ช ำระหน้ีเสร็จส้ิน 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท ำข้ึนโดยควำมสมคัรใจของขำ้พเจำ้ และไดต้รวจสอบขอ้ควำมและถอ้ยค ำในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
 ถูกตอ้ง ตรงตำมเจตนำรมณ์ของขำ้พเจำ้ทุกประกำร จึงลงลำยมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 ขำ้พเจำ้ไดท้ ำหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชำหกัเงินไดร้ำยเดือน และเงินไดอ่ื้น จ ำนวน 3 ฉบบั มอบไวใ้หส้หกรณ์หน่วยงำน 
ตน้สงักดั และส ำหรับขำ้พเจำ้เก็บไวเ้ป็นหลกัฐำน 
 
 

ลงช่ือ.............................................................ผูใ้หค้  ำยนิยอม 
                                                                             (............................................................) 
ลงช่ือ........................................................พยำน         ลงช่ือ.............................................................พยำน 
       (.........................................................)                 (.............................................................) 
 สหกรณ์ออมทรัพยส์ำธำรณสุขจงัหวดัน่ำน จ ำกดั ยอมรับขอ้เสนอ ตำมท่ีผูกู้ย้นิยอม 
 
 

          ลงช่ือ.............................................................ประธำนกรรมกำรด ำเนินกำร/ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมำย 
                                                                             (............................................................) 
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