
                                             สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  ค าขอกูเ้งินสวสัดิการเพ่ือซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว     หนา้ ๑/๕ 
 

                                     ขา้พเจา้มีความประสงคจ์ะขอกูส้วสัดิการเพือ่ซ้ือเคร่ืองอ  านวยความสะดวกในครอบครัว  ตามสัญญากูก้บั              
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั จ านวน.......................................บาท (................................................................................) 

      
      ขา้พเจา้ขอเสนอหลกัประกนั ดงัน้ี                        ใชทุ้นเรือนหุน้เป็นหลกัประกนั 
        ใชบุ้คคลค ้าประกนั  
 
             (ลงช่ือ)      ผูข้อกู ้
          (.............................................................) 
          วนัที่....................................................... 
     ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
   1.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูกู้ ้/ คู่สมรส  1  ชุด 
   2.  ส าเนาทะเบียนบา้นของผูกู้/้ คู่สมรส  1  ชุด 
   3.  ส าเนาใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่ของผูกู้ ้
   4.  สลิปเงินเดือนผูกู้/้ ผูค้  ้าประกนั 
   5.  ส าเนาบตัรประจ าตวัผูค้  ้าประกนั/คู่สมรส  1  ชุด 
   6.  ส าเนาทะเบียนบา้นผูค้  ้าประกนั/ คู่สมรส  1  ชุด 
   7.  ส าเนาใบส าคญัการสมรส, ใบส าคญัการหยา่ของผูค้  ้าประกนั 
   8.  เอกสารการเปลี่ยนช่ือ/ สกุล และอื่นๆ 
  หมายเหตุ 1.  เอกสารทุกรายการต้องเป็นเอกสารที่ยงัไม่หมดอายุ 
    2.  ให้เจ้าของเอกสารลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องทุกฉบับด้วยปากกาสีน ้าเงิน 
 

 
 
 
 
 

บันทกึของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 
 1....................................................................................... ....................................................................................................................  
 2............................................................................................................................ ............................................................................... 
 3................................................. ............................................................................................................ .............................................. 
 4................................................................................................... ............................................................... ......................................... 
 5............................................................................................................................ ............................................................................... 
  

                   .......................................................................เจา้หนา้ที่ผูต้รวจสอบ 

เอกสารหลกัฐานประกอบการขอกู้เงินสวสัดิการเพือ่ซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว 

 

 

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่า หลักฐานถูกต้องครบถ้วน 
 
ลงช่ือ..............................................................................  
        (............................................................................)  
กรรมการหรือผูแ้ทนหน่วยงาน สสอ./รพ............................. 



                                             สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  ค าขอกูเ้งินสวสัดิการเพ่ือซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว     หนา้ ๒/๕ 
 

                                         

                              ค าขอกู้เงนิสวสัดกิารเพือ่ 
                                              ซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวก 

                                                                                        ในครอบครัว 
 
                 

         เขียนที่.........................................................................  

                       วนัที่.............................................................................  
 

เรียน     คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากัด       
        ขา้พเจา้…………………………………..…….…………...…..สถานภาพ             โสด             สมรส              หยา่             หมา้ย                            
สมาชิกเลขทะเบียนที่…..……...............…เงินเดือน/ ค่าจา้ง..............................................บาท   เสนอค าขอกูเ้งินสวสัดิการเพื่อซ้ือเคร่ืองอ  านวย 
ความสะดวกในครอบครัว เพื่อคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  โปรดพิจารณาดงัต่อไปน้ี 
          ขอ้ 1.  ขา้พเจา้ขอกูเ้งินสหกรณ์  จ านวน...............................................บาท (.......................................................................... ......................) 
โดยจะน าไปใชเ้พื่อการดงัต่อไปน้ี เพื่อจดัซ้ือ...........................................................................................................................................................  
จากร้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
     ขอ้ 2.  ขา้พเจา้เป็น                  ขา้ราชการ                 ลูกจา้งประจ า                   ลูกจา้งชัว่คราว                    พนกังานราชการ        
        อื่นๆ...................................................................ต  าแหน่ง.............................................. ....................................................................................      
เลขประจ าตวัประชาชน...........................................................สังกดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./รพ.).................. .........................................................  
ที่อยูปั่จจุบนับา้นเลขที่...................หมู่ที่..............ถนน................................ต  าบล..................... ..........อ  าเภอ......................จงัหวดั..........................     
โทรศพัท.์............................................ ......................... 
     ขอ้ 3.  ในเวลาน้ีขา้พเจา้มีหุน้อยูใ่นสหกรณ์   รวม..........................................หุน้    เป็นเงิน...................................................................บาท  
และขา้พเจา้ส่งเงินค่าหุน้รายเดือนอยูใ่นอตัรา........................................................บาท 
     ขอ้ 4.  ขา้พเจา้มีหน้ีสินอยูต่่อสหกรณ์ในฐานะผูกู้ ้ดงัต่อไปน้ี 

   (1)  หนงัสือกูส้ามญัที่…………………….../…………….…...วนัที่……………..…….……………………………..…… 
                          เพื่อ…………………………………………….………………………...............ตน้เงินคงเหลือ……..……………...บาท 
    (2)  หนงัสือกูส้ามญัพิเศษที่......................../..............................วนัที่............................ตน้เงินคงเหลือ.................................บาท 
    (3)  หนงัสือกูฉุ้กเฉินที…่…….…………../…………...............วนัที่............................ตน้เงินคงเหลือ.................................บาท  
                  (4)  หนงัสือกูส้วสัดิการฯ................................ที่....... ../...............วนัที่............................ตน้เงินคงเหลือ................................บาท  
                  (5)  หนงัสือกูส้วสัดิการเพื่อการศึกษาที่...................../................วนัที่............................ตน้เงินคงเหลื อ................................บาท 
                  (6)  หนงัสือกูส้วสัดิการพฒันาคุณภาพชีวิตที่............/................วนัที่............................ตน้เงินคงเหลือ..... ...........................บาท 
   (7)  หนงัสือกูส้วสัดิการเพื่อ สสธท./ สส.ชสอ. ที่.........../...........วนัที่.......... ..................ตน้เงินคงเหลือ................................บาท  
   (8)  ............................................................................................. วนัที่.................... .......ตน้เงินคงเหลือ.................................บาท 

             
                   

          (โปรดพลกิด้านหลัง) 

 

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

วนัที่…....………/…………...…./…………...... 

***ส าหรับเจ้าหน้าที่*** 
 

สสธท.             เป็น            ไม่เป็น 
สส.ชสอ.          เป็น            ไม่เป็น   

          

หนงัสือกูท้ี่……......…../……........… 
วนัที…่………/……………./……….. 

บญัชีเงินกูท้ี่………....………………. 

ค าเตือน ผู้ขอกู้ต้องกรอกข้อความตามรายการท่ี
ก าหนด 
ไว้ในแบบค าขอกู้นี้ด้วยลายมือของตนเอง โดยถกูต้อง 
และครบถ้วน มิฉะน้ันสหกรณ์จะไม่รับพิจารณา 

    

                        

 



                                             สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  ค าขอกูเ้งินสวสัดิการเพ่ือซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว     หนา้ ๓/๕ 
 

   
      ขอ้ 5.  นอกจากเงินค่าหุน้ซ่ึงขา้พเจา้มีอยูใ่นสหกรณ์ ขา้พเจา้ขอเสนอผูค้  ้าประกนัดงัต่อไปน้ี คือ 

ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลกัประกนั 

    ล าดบัที ่ รายการ     ลายมือช่ือ 
 

     1. 
 

      ใช้ทุนเรือนหุ้นเป็นหลกัประกนัเงินกู้ 
 

 
สมาชิกที่เป็นผู้ค า้ประกนั 

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

        ต  าแหน่ง.......................................................................สังกดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)................ ...................................................... 

        จงัหวดั...................................... เงินเดือน/ ค่าจ้าง......................................บาท    หมายเลขโทรศพัท.์......................................................  
 

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

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

        ต  าแหน่ง............................................ ...........................สังกดัหน่วยงาน (สสจ./สสอ./ รพ.)................................................................... ... 

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

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

     ขอ้ 6.  ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งตน้เงินกูเ้ป็นงวดรายเดือนเท่ากนั งวดละ……………………………บาท พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
   ในอตัราตามที่สหกรณ์ก าหนดร้อยละ…………………..ต่อปี เป็นจ านวน..……………...งวด ตั้งแต่เดือนท่ีสหกรณ์จ่ายเงินกูใ้ห ้

    ขอ้ 7. ในการรับเงินกู ้  ขา้พเจา้จะไดท้  าหนงัสือกูส้ าหรับเงินกูใ้หไ้วต่้อสหกรณ์ตามแบบที่สหกรณ์ก าหนด 
    ขอ้ 8. ขา้พเจา้ไดรั้บอนุญาตจากคู่สมรสซ่ึงท าหนงัสือยนิยอมใหไ้วเ้ป็นหลกัฐานท้ายค าขอกูแ้ละหนงัสือกูเ้งินสวสัดิการเพื่อซ้ือเคร่ือง 
            อ  านวยความสะดวกในครอบครัวดว้ย 

 

 

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

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

 
 
 

    

    



                                             สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  ค าขอกูเ้งินสวสัดิการเพ่ือซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว     หนา้ ๔/๕ 
 

   สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั 
 
 

                                                                   

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

เร่ือง      ขอกูเ้งินสามญัสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ  ากดั 
เรียน      ผูบ้งัคบับญัชาหน่วยงาน............................................................ 
 ขา้พเจา้................................................................................ต  าแหน่ง....................................................................... 
สมาชิกเลขทะเบียนท่ี..............................................สงักดัหน่วยงาน..................................................................................... 
มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิ ประจ าเดือน..................................................จ  านวนเงินคงเหลือ.............................................บาท 
มีความประสงคข์อกูเ้งินจากสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ  ากดั เป็นเงิน................................................บาท 
(...........................................................................................................)ส่งช าระเดือนละ...............................................บาท
(.....................................................................................) จ  านวนงวดช าระ...............................งวด เพ่ือน าไปใชด้งัต่อไปน้ี
.............................................................................................................................................................................................                       
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และโปรดลงนามรับรอง ในค าขอกูเ้งินดว้ย จะเป็นพระคุณยิง่ 

 

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

ความเห็นของกรรมการ/ผู้แทนหน่วยงาน 
   ควรพิจารณาใหกู้ ้
   ความเห็นเพ่ิมเติม........................................................................................................     
     ไม่ควรพจิารณาใหกู้ ้        
   เพราะ..........................................................................................................................     

 
      

ลงช่ือ............................................................. 
    (....................................................................) 
ต าแหน่ง.......................................................... 

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

         ความเห็นของผู้บังคบับัญชาหน่วยงาน               

     ทราบ 
 

     ลงช่ือ...................................................................... 
            (.........................................................................) 
      ต  าแหน่ง..................................................................... 



                                             สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั  ค าขอกูเ้งินสวสัดิการเพ่ือซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว     หนา้ ๕/๕ 
 

     รายการต่อไปนี้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์กรอกเอง 

รายการเกีย่วกบัวงเงินกู้ของผู้ขอกู้เงนิสวสัดกิารเพือ่ซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว 
    ผูข้อกูส้ามารถกูไ้ดใ้นวงเงินตามสิทธ์ิ………………………………………………………………….บาท 
    ผูข้อกูไ้ดกู้ ้ [   ]  สามญั   [   ]  ฉุกเฉิน   รวมใชว้งเงิน.....................................................................บาท 

    ผูข้อกูไ้ดกู้ ้สวสัดิการทุกประเภทรวมใชว้งเงิน………………………………………………………...บาท 
    คงเหลือวงเงินสามารถกูไ้ด ้จ  านวน…………………………………………………………………….บาท 

    ผูข้อกูส้ามารถกูไ้ดใ้นวงเงิน……………………………………………………………………………บาท   

หมายเหตุ     (1)   เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  หรือ ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน หรือไม่   [   ] เคย   [   ] ไม่เคย 
      (2)   สมาชิกขอกูส้ามญั  [   ]  เตม็วงเงิน            [   ] ไม่เตม็วงเงิน 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับการค า้ประกันเงนิกู้ 

 ทุนเรือนหุ้น ณ วนัทีย่ืน่กู้จ านวน……………..…...บาท ใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้จ านวน…………....……….บาท 

คดิเป็นร้อยละ……………………ของทุนเรือนหุ้น 

รายการเกีย่วกบัวงเงินของผู้ค า้ประกนัสวสัดกิารเพือ่ซ้ือเคร่ืองอ านวยความสะดวกในครอบครัว 

จ านวนตน้เงินท่ีจะตอ้งค ้าประกนั……………………………… บาท 

ล าดับที่ ช่ือผู้ค า้ประกัน 
เงินได้ 

รายเดือน
(บาท) 

จ ากัด 
วงเงินค า้
ประกัน 
(บาท) 

การค า้ประกันรายอ่ืน วงเงินค า้
ประกันคงเหลือ 

(บาท) ช่ือผู้กู้  
หน่วยงาน 
เลขสมาชิก 

1 
      

2. 
      

 
หมายเหตุ        (1) เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี หรือ ขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือน หรือไม่     [   ]  เคย  [   ]  ไม่เคย 

          (2) ผูค้  ้าประกนัยนิยอม ค ้าประกนัเงินกูแ้ละไดล้งลายมือช่ือในค าขอกูน้ี้แลว้ 

……………………………………... เจา้หนา้ที ่
วนัที…่……./……………/………… 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 

เงินไดร้ายเดือน 
(บาท) 

จ านวนเงินกู ้
(บาท) 

กูส้ามญัคงเหลือ 
(บาท) 

กูฉุ้กเฉินคงเหลือ 
(บาท) 

รวมวงเงินกูท้ ั้งหมด 
(บาท) 

คงเหลือวงเงินกู ้
(บาท) 

      

วินิจฉัยโดยคณะกรรมการด าเนินการชุดที่ ……….……ในการประชุมคร้ังท่ี………………..……เม่ือวนัที่…………………………….. 
ลงมติ อนุมัติ 
ประธานกรรมการ………………………….           เลขานุการ…………………...  ผูจ้ดัการ…………………………… 
 
 
 



หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินช าระหน้ี 
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน จ ากัด 

       เขียนที่  ส านกังานสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั        
                            วนัที.่................เดือน...........................................พ.ศ. .......................... 

 
เรียน     หวัหนา้หน่วยงานตน้สังกดั....................................................... 
 

 ขา้พเจา้..................................................................................อาย.ุ....................ปี ปัจจุบนัอยูบ่า้นเลขที่........................หมู่ที่..................... 
ตรอก/ซอย............................................ถนน.................................................. ...............................ต  าบล.................................................................. 
อ าเภอ.............................................................จงัหวดั.................................................รับราชการสังกดั.................................................................... 
ต าแหน่ง.................................................................เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั เลขทะเบียน............................... 
มีความประสงคใ์หส่้วนราชการที่ขา้พเจา้สังกดั หกัเงินเพื่อส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั ที่เป็นสมาชิก 
 ดงันั้น เพื่อปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหนังสือกรมบญัชีกลางที่ กค.0526.52654 ลงวนัที่ 10 เมษายน 2543 เร่ืองการหกัเงิน ณ ที่จ่ายของ
เจา้หนา้ท่ีท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยฯ์ ดงัน้ี 
 ขอ้ 1.  ยนิยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงิน หักเงินเดือน ค่าจ้าง เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดที่ขา้พเจ้าพึงไดรั้บจากทางราชการตามจ านวนที่
สหกรณ์ออมทรัพยฯ์ แจ้งในแต่ละเดือน เพื่อส่งช าระหน้ีเงินกู ้สวัสดิการเพื่อซ้ือเคร่ืองอ  านวยความสะดวกในครอบครัวตามหนังสือสัญญา                     
เงินกูเ้ลขที่...............................หรือเงินอื่นใด แลว้แต่กรณีใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั แทนขา้พเจา้ทุกเดือนเป็นล าดับแรก 
 ขอ้ 2.  กรณีที่ขา้พเจ้าพน้จากการเป็นขา้ราชการ/ลูกจ้าง/ขา้ราชการบ านาญ หรือไดรั้บบ าเหน็จบ านาญ  บ าเหน็จตกทอด เงิน กบข. 
เงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ (กสจ.) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุข เงินจาก สสธท. , เงินจาก 
สส.ชสอ. , เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใดที่ขา้พเจา้หรือทายาทของขา้พเจา้พึงไดรั้บจากทางราชการ ขา้พเจ้ายินยอมให้เจ้าหน้าที่ผูจ่้ายเงินหักเงินจ าก
เงินดงักล่าวที่ขา้พเจา้หรือทายาทพึงไดรั้บจากทางราชการ ตามจ านวนที่สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั แจ้งแลว้ ส่งเงินจ านวน
นั้นใหส้หกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั แทนขา้พเจา้ 
 ขอ้ 3.  การหกัเงินเดือน ค่าจา้ง เงินบ านาญ เงินบ าเหน็จ บ าเหน็จตกทอด เงิน ฌกส.กระทรวงสาธารณสุข  เงินกบข., เงิน กสจ.,  
เงิน สสธท., เงิน สส.ชสอ., เงิน กสธท. หรือเงินอื่นใด เม่ือไดห้กัช าระหน้ีภาษีอากร ขา้พเจา้ยนิยอมใหห้กัเงินส่งใหส้หกรณ์ออมทรัพย ์
สาธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั ก่อนเป็นล าดับแรก  
 ขอ้ 4.  หนงัสือยนิยอมน้ีใหมี้ผลตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป และขา้พเจา้สัญญาว่าไม่มีการถอนใหค้  ายนิยอมทั้งหมด จนกว่าจะมีการ 
ช าระหน้ีเสร็จส้ิน 
 หนงัสือยนิยอมฉบบัน้ีท าข้ึนโดยความสมคัรใจของขา้พเจา้ และไดต้รวจสอบขอ้ความและถอ้ยค าในหนงัสือน้ีทั้งหมดแลว้ 
ถูกตอ้ง ตรงตามเจตนารมณ์ของขา้พเจา้ทุกประการ จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 ขา้พเจา้ไดท้  าหนงัสือยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชาหกัเงินไดร้ายเดือน และเงินไดอ้ื่น จ านวน 3 ฉบบั มอบไวใ้หส้หกรณ์หน่วยงาน 
ตน้สังกดั และส าหรับขา้พเจา้เกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

 

ลงช่ือ.............................................................ผูใ้หค้  ายนิยอม  
                                                                             (............................................................) 
ลงช่ือ........................................................พยาน          ลงช่ือ.............................................................พยาน  
       (.........................................................)                 (.............................................................)  
 สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขจงัหวดัน่าน จ ากดั ยอมรับขอ้เสนอ ตามที่ผูกู้ย้นิยอม  
 
 

          ลงช่ือ.............................................................ประธานกรรมการด าเนินการ/ผูท้ี่ไดรั้บมอบหมาย  
                                                                             (............................................................) 
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