
 
 

หนังสือกู้ที ่ฉ. ...................................... ... 
วนัที.่................/.................. /...................  
บัญชีเงนิกู้ที.่......................................... ... 
 

          
 

ค าขอและหนังสือกู้เงินเพือ่เหตุฉุกเฉิน(พเิศษ) 
ช าระฌาปนกจิสงเคราะห์ 

                   
       เขียนท่ี .................................................................................  
       วนัท่ี...................เดือน...............................พ.ศ. .................. 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสมุทรปราการ  จ ากดั 
  ขา้พเจา้..................................................................................................... สมาชิกเลขทะเบียนท่ี....................... 
รับราชการหรือท างานประจ าในต าแหน่ง............................................................สงักดั.................................................................... 
ไดรั้บเงินไดร้ายเดือน............................................บาท โทรศพัท.์.............................ขอเสนอค าขอกูเ้งินเพ่ือเหตุฉุกเฉินดงัต่อไปน้ี 
  ขอ้ 1. ขา้พเจา้ขอกูเ้งินของสหกรณ์  จ าน วน................................บาท (.....................................................) 
โดยจะน าไปใชเ้พ่ือการดงัน้ี 

o ช าระฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย 
o ช าระฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 
  ขอ้ 2. ถา้ขา้พเจา้ไดรั้บเงินกู ้ ขา้พเจา้ขอส่งเงินกูคื้นเงินจ านวน  10  งวด  พร้อมดอกเบ้ีย  ดงัน้ี 
   (1) ตั้งแต่เดือน...................................ถึง.....................................เงินตน้พร้อมดว้ยดอกเบ้ีย 
    
  ขอ้ 3. เม่ือขา้พเจา้ไดรั้บเงินกูแ้ลว้  ขา้พเจา้ยอมรับผกูพนัตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ดงัน้ี 
   3.1  ยนิยอมใหผู้บ้งัคบับญัชา  หรือเจา้หนา้ท่ีผูจ่้ายเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้  ท่ีไดรั้บมอบหมาย
จากสหกรณ์  หกัเงินไดร้ายเดือนของขา้พเจา้ตามจ านวนงวดช าระหน้ีขอ้  2  เพ่ือส่งต่อสหกรณ์ 
   3.2  ยอมใหถื้อวา่  ในกรณีใด  ๆ  ดงักล่าวในขอ้บงัคบัของสหกรณ์  ใหเ้งินกูท่ี้ขอกูไ้ปจากสหกรณ์
เป็นอนัถึงก าหนดส่งคืนโดยส้ินเชิงพร้อมทั้งดอกเบ้ียในทนัที  โดยมิพกัค านึงถึงก าหนดเวลาท่ีตกลงไว ้
   3.3 ถา้ประสงคจ์ะขอลาออกหรือยา้ยจากราชการ หรืองานประจ าตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์  จะ 
แจง้เป็นหนงัสือใหส้หกรณ์ทราบ  และจดัการช าระหน้ีซ่ึงมีอยูต่่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อน  ถา้ขา้พเจา้ไม่จดัการช าระหน้ีให้
เสร็จส้ินตามท่ีกล่าวขา้งตน้  เม่ือขา้พเจา้ไดล้งช่ือรับเงินเดือน  ค่าจา้ง  เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  เงินทุนเล้ียงชีพ  หรือเงิ นอ่ืน
ใด  ในหลกัฐานท่ีทางราชการ หรือหน่วยงานเจา้สงักดัหรือนายจา้ง  จะจ่ายเงินใหแ้ก่ขา้พเจา้  ขา้พเจา้ยนิยอมใหเ้จา้หนา้ท่ีผู ้
จ่ายเงินดงักล่าว  หกัเงินช าระหน้ีพร้อมดอกเบ้ีย  ส่งช าระหน้ีต่อสหกรณ์ใหเ้สร็จส้ินเสียก่อนได ้
  ขอ้ 4.  ขา้พเจา้ขอมอบใหเ้หรัญญิกหรือผูจ้ดัการสหกรณ์เป็นผูรั้บเงินแทนขา้พเจา้  กรณีท่ีขา้พเจา้ไม่
สามารถรับเงินดว้ยตนเองและไม่มีการมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนรับเงินแทนขา้พเจา้  เพ่ือส่งเงินใหข้า้พเจา้ต่อไป 
 

      ............................................................................... ผูข้อกู ้
 

      .......................... .....................................................พยาน 
 

          ............................................................................... พยาน 

 
 

รับที.่............................ 
วนัที.่......./........./......... 
 



(โปรดพลิก) 

-๒- 
 (รายการต่อไปนี ้ เจ้าหน้าทีข่องสหกรณ์กรอกเอง) 
จ านวนเงนิกู้............................................บาท 

 

วงเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 

เงินไดร้ายเดือน ตน้เงินกูส้ามญั 
คงเหลือ 

ตน้เงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน 
คงเหลือ 

จ ากดัวงเงินกู ้ จ ากดัวงเงินกู ้
คงเหลือ 

 
 

    

 

หมายเหตุ 1.  ผูข้อกู ้ เคยผิดนดัการส่งเงินงวดช าระหน้ี  หรือขาดส่งเงินค่าหุน้รายเดือนหรือไม่ 
        เคย                                                     ไม่เคย 
 

  2.  ขอ้ช้ีแจงอ่ืน  ๆ  ............................................................................................................................. ............... 
       เห็นควรอนุญาต 
 

           .................................................................................. ..............เจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบ 
       อนุญาต 
 

           .............................................................. ประธาน/ รองประธาน/ ผูจ้ดัการ/ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมาย 
 

 
 

  ขา้พเจา้ผูกู้ม้อบอ านาจให ้นางประภา ไชยฤกษ ์ต า แหน่ง ผูจ้ดัการ  สงักดั  สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุข
สมุทรปราการ  จ ากดั   เป็นผูรั้บเงินกูต้ามหนงัสือกูแ้ทนขา้พเจา้ 
 
       ..................................................................... ผูกู้ ้ 
   

     ......................................................................ผูรั้บมอบอ านาจ 
 

     ......................................................................ผูพ้ยาน 
      (...................................................................)  

        

    ...................................................................... ผูพ้ยาน 
       (........................................................ ...........) 
 

  ขา้พเจา้ นางประภา  ไชยฤกษ ์ ไดรั้บเงินกู ้จ  านวน ....................................บาท 
(......................................................................................)    ไปเป็นการถูกตอ้งแลว้   ณ   วนัท่ี............................ ............................  
            

เพ่ือน าไปจ่ายใหส้มาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขไทย  (ฌกส.สสธท.)  และสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  (ฌกส.ชสอ.) 
 

 

                                                                                                 ................................................................... ผูรั้บเงิน 
 

ค าเตือน 
ถา้ท่านมอบอ านาจใหผู้อ่ื้นรับเงินแทน
โปรดฝากบตัรประจ าตวัของท่านไปกบั
ผูรั้บเงินแทนดว้ยเพ่ือแสดงต่อเจา้หนา้ท่ี 



(โปรดพลิก) 
 

-๓- 
 

หนงัสือยนิยอมใหห้กัเงินเดือน  เงินสะสม   บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเงินอ่ืนใด 
        

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

 

เร่ือง   ยนิยอมใหห้กัเงินเดือน   เงินสะสม   บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือเงินอ่ืนใด  
 
เรียน  นายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ 
 

ขา้พเจา้  นาย/นาง/น.ส. …………………………………………………เป็นขา้ราชการ/ลูกจา้ง 
ประจ า/ลูกจา้งชัว่คราวต าแหน่ง……………………………….ระดบั………ฝ่าย/งาน…………..………………. 
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสมุทรปราการ  จ  ากดั  เลขสมาชิก…………………………………… 

 
                 เพื่อประโยชนของสหกรณ์      ขา้พเจา้จึงไดท้  าหลกัฐานเป็นหนงัสือไวเ้พื่อแสดงวา่ขา้พเจา้
ยนิยอมใหท้างส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ  หกัเงินเดือน  เงินสะสม  บ าเหน็จ  บ านาญ  หรือ  
เงินอ่ืนใด   ท่ีขา้พเจา้มีสิทธ์ิจะไดรั้บจาก ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมุทรปราการ  ใหแ้ก่สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสมุทรปราการจ ากดั    เพื่อช าระเป็นเงินค่าหุน้    เงินกูห้รือหน้ีท่ีคา้งช าระอ่ืนใด      ตามจ านวนเงินท่ี   
สหกรณ์ออมทรัพยส์าธารณสุขสมุทรปราการ จ ากดั  แจง้ใหท้ราบ        และขา้พเจา้ขอยนืยนัวา่  จะไม่บอกเลิก
หนงัสือฉบบัน้ี  ในขณะท่ี ขา้พเจา้ยงัคงสถานะเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์สาธารณสุขสมุทรปราการ 
จ ากดั 
 

ขา้พเจา้ไดล้งลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานส าคญัต่อหนา้พยานดว้ยแลว้ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
ลงช่ือ……….……………………….…..ผูใ้หค้วามยนิยอม 
        (…………………….……….…………) 
ลงช่ือ……….…………………………….…..พยาน

         (…………………….……….…………) 
      ลงช่ือ……….…………………………….…..พยาน
                    (…………………….……….…………) 
  
 


