
                                          

 

 

 

 

ค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 

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

วันท่ี........................................................................ 

เรียน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด 

  ข้าพเจา้ นาย/นาง/นางสาว...................................................................................สมาชิกเลขทะเบียนท่ี.................................. 

เป็น     ข้าราชการ      ลูกจ้างประจ า       พนักงานจ้างตามภารกจิ      ลูกจ้างท่ัวไป         เจา้หน้าท่ีสหกรณ์ฯ   

             อ่ืนๆ ระบุ .............................. ต าแหน่ง..................................................สังกัด (อบต./ทต.).............................................................

ได้รับเงินได้รายเดอืน...........................................บาท อยู่บ้านเลขท่ี..............หมูท่ี่...............ซอย...................ถนน................................. 

ต าบล..............................................อ าเภอ............................................จังหวัด................... ...................รหัสไปรษณีย.์........................ 

เบอรโ์ทรศัพท.์...............................................  ขอเสนอค าขอกู้เงินพิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ดังต่อไปนี ้

1. ข้าพเจา้ขอกู้เงินจากสหกรณ์ฯ ภายในวงเงิน จ านวน.................................บาท (............................................................) 

โดยจะน าไปใชเ้พื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ประสงคจ์่าย  รายเดือน       จ านวน.........งวด            จา่ยจากเงินปันผลเฉลี่ยคืน  

2.   เงินกู้พิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว ต้องเสนอค าขอกู้ถึงคณะกรรมการ

ด าเนินการตามแบบท่ีก าหนดไว ้รวมท้ังรายละเอียดและหลักฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

3.  สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคล ตามท่ีเห็นสมควรสอบสวน เช่น คณะอนุกรรมการ ผู้จัดการ รอง

ผู้จัดการ และรายงานเกี่ยวกับค าขอกู้พิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการด าเนินการพิจารณา 
 

4.  จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหน่ึงๆ น้ันย่อมสุดแต่คณะกรรมการด าเนินการ

พิจารณาก าหนดตามที่เห็นสมสมควร แต่ไมเ่กิน 10,000 บาท 
 

5.   ระยะเวลาการช าระหนี้ไมเ่กินรอบการปันผลและเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ 

 
 

                                                                        ลงชื่อ........................................................ผู้กู้  

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

                                                                                                      ลงชื่อ........................................................พยาน 

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

 

 

 

ความเห็นเจ้าหน้าท่ี ความเห็นของผู้มอี านาจ 

 

  ผู้ขอกู้มีวงเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์         จ านวน...............................บาท 

  เห็นสมควรอนุมัติวงเงินกู้ฌาปนกิจฯ       จ านวน................................บาท 

 

ลงชื่อ.....................................................เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

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

 วันที่..................................................... 

 

  อนุมัติวงเงินกู้  จ านวน..............................................บาท 

  ไม่อนุมัติเพราะ.............................................................. 
 

ลงชื่อ................................................ประธานฯ/ผู้จัดการ 

              (.................................................) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

        วันที่................................................... 

หนังสือกู้ที่................................ 

ลงวันที.่.................................... 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ผู้กู้มีเงินรายได้คงเหลือสุทธิ 

   เพียงพอให้หักได้ครบถ้วน 

   ไม่เพียงพอให้หัก 

ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าหน่วยงานผูเ้บกิเงิน    

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



 

 

 

 

 

หนังสอืสัญญาเงนิพิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห ์

 

ท่ี.................../..................... 

ท าที่.................................................. 
 

 วันท่ี.................เดอืน............................พ.ศ............... 
 

  ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว......................................... ...............................สมาชิกเลขทะเบียน............................ 

เป็น     ข้าราชการ     ลูกจ้างประจ า      พนักงานจ้างตามภารกิจ      ลูกจ้างทั่วไป        เจ้าหนา้ที่สหกรณ์ฯ   

             อื่นๆ ระบุ ............................ ต าแหน่ง.........................................สังกัด (อบต./ทต.).................................................... 

อยู่บ้านเลขท่ี..............หมู่ท่ี...............ซอย.............................ถนน.................................ต าบล.................................................

อ าเภอ................................. .............จังหวัด.......... ................................รหัสไปรษณีย์...... .................... 

เบอร์โทรศัพท์................................................  ซึ่งต่อไปนี้  เรียกว่า  “ผู้กู้”  ได้ท าหนังสือเงินพิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจ

สงเคราะห ์ไวใ้ห้แกส่หกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด  ซึ่งตอ่ไปน้ีเรียกว่า “ผู้ให้กู้” เพื่อเป็นหลักฐาน ดังนี้ 

  1. เงินกู้พิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์  สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงินดังกล่าว  ต้องเสนอค าขอกู้ถึง

คณะกรรมการด าเนนิการตามแบบท่ีก าหนดไว้ รวมท้ังรายละเอยีดและหลักฐานตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  2. สหกรณ์จะมอบให้คณะกรรมการด าเนินการ หรือบุคคลตามท่ีเห็นสมควรสอบสวน เช่น คณะกรรมการ        

รองผู้จัดการ และท ารายงานเกี่ยวกับค าขอกู้เงินพเิศษ เพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์เสนอคณะกรรมการพิจารณา 

       3.  จ านวนเงินกู้พิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ ซึ่งให้แก่สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆ นั้นย่อมสุดแต่คณะกรรมการ

ด าเนนิการพิจารณาก าหนดตามท่ีเห็นสมสมควร แต่ไม่เกิน 10,000 บาท 

  4. ระยะเวลาการช าระหนีไ้มเ่กินรอบการปันผล และเฉลี่ยคืนของสหกรณ์ 

  5.  หากผู้กู้ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อบังคับของผู้ให้กู้ ถ้าผู้กู้ไม่จัดการช าระคืน ผู้กู้ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่าย

เงินเดอืน หรอืบ านาญ หรือบ าเหน็จ หรอืเงินกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ หรือเงินกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือเงินอื่นใด

ท่ีทางราชการหรือนายจ้างจะพึงจ่ายให้ผู้กู้หักเงินดังกล่าวช าระคืนตน้เงินกู้ให้แกผู่้ให้กู้ให้เสร็จสิ้นก่อนเจ้าหนี้รายอื่นได้ 

 ผู้กู้ได้อ่านและเข้าใจข้อความในหนังสือเงินกู้ฌาปนกิจสงเคราะห์แล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

ตามวัน เดอืน ปี ท่ีระบุไว้ขา้งต้น 

 

(ลงช่ือ).............................................ผู้ให้กู้  (ลงช่ือ)...................................................ผู้กู้ 

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

(ลงช่ือ)........................................พยาน (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) (ลงช่ือ)...................................................พยาน (ฝ่ายผู้กู้) 

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

 

 

 



 

 
 

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเงินช าระหน้ี 

ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถ่ินสระบุรี จ ากัด  
 

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

                                                                          วันท่ี.............เดอืน..............................พ.ศ. ..................... 
 

ข้าพเจ้า...................................................................อายุ..............ปี เลขประจ าตัวประชาชน................................... 

รับราชการหรืองานประจ าในต าแหน่ง................... .............................ได้กู้เงินประเภทเงินกู้พิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจ

สงเคราะหจ์ากสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด เมื่อวันท่ี........................จ านวนเงิน....................บาท 

(.....................................................................)  นั้น  เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด      

เลขทะเบียนสมาชกิที่.................................. มคีวามประสงค์ให้ส่วนราชการหักเงิน และส่งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี  จ ากัด ท่ีขา้พเจ้าเป็นสมาชกิ จึงมหีนังสือให้ยินยอมไว้กับ สว่นราชการผู้เบิก   ดังนี้ 

ข้อ 1. ยินยอมให้เจ้าหน้าท่ีผู้จ่ายเงินหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ านาญ หรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าได้รับ จากทาง

ราชการตามจ านวนท่ีสหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งในแต่ละเดอืน และส่งช าระหนี้, ช าระหุ้น หรือ

เงินอื่นใดแล้วแตก่รณใีห้สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนขา้พเจ้าทุกเดอืน 

ข้อ 2. กรณขี้าพเจ้าพ้นจากการเป็นราชการ/ลูกจ้างและได้รับบ าเหน็จหรือเงินอื่นใด  ข้าพเจ้ายนิยอมให้เจ้าหนา้ที่ผู้

จ่ายเงินหักเงินจากบ าเหน็จหรือเงินอื่นใดท่ีข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการตามจ านวนท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วน

ท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แจ้งและส่งเงินจ านวนนัน้ให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนขา้พเจ้า 

ข้อ 3. การหักเงินเดือน, ค่าจ้าง, เงินบ าเหน็จ หรือเงินอื่นใดไม่ว่ากรณีใด เมื่อได้หักช าระหนี้แก่ทางราชการแล้ว 

(ถ้ามี) ยินยอมให้หักเงินส่งให้แก ่สหกรณอ์อมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด ก่อนเป็นล าดับแรก 

ข้อ 4. หนังสือยินยอมนี้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และข้าพเจ้าสัญญาว่าจะไม่ถอนการให้ยินยอมท้ังหมดหรือ

บางส่วนเวน้แต่จะได้รับค ายินยอมเป็นหนังสอืจากทางสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสว่นท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด 

ข้อ 5. กรณีท่ีข้าพเจ้าได้ย้ายสถานท่ีปฏิบัติราชการ ข้าพเจ้าจะแจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่น

สระบุรี จ ากัด ทราบเป็นหนังสือโดยทันทีและยินยอมให้สวนราชการ/สถานท่ีปฏิบัติราชการใหม่หักเงินต่างๆ ตามหนังสือ

ยินยอมฉบับนี้ส่งเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนท้องถิ่นสระบุรี จ ากัด แทนข้าพเจ้าทุกเดือนโดยไม่จ าเป็นต้องท า

หนังสือยนิยอมฉบับใหม ่

หนังสือยนิยอมฉบับนี้ท าขึ้นโดยความสมัครใจของข้าพเจ้าเอง ได้ตรวจสอบข้อความและถ้อยค าในหนังสือนี้ท้ังหมด

แลว้ตรงตามเจตนารมณ ์ของข้าพเจ้าทุกประการจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับแนบ 

 

(ลงช่ือ).................................................ผู้ให้ถ้อยค า              (ลงช่ือ)........................................พยาน (เจา้หน้าท่ีสหกรณ์) 

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

(ลงช่ือ)................................................พยาน (ฝ่ายผู้กู้)       

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



 

 

เอกสารการยื่นกู้พิเศษเพื่อช าระค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ 

 

- ค าขอกูพ้ิเศษเพื่อช าระคา่ฌาปนกจิสงเคราะห์ แบบของสหกรณ์ 1 ฉบับ 

- ส าเนาบตัรประชาชน 1 ฉบับ 

- ส าเนาทะเบยีนบ้าน 1 ฉบับ 

- สลิปเงนิเดือน 1 เดือน (เดือนล่าสดุ) 

 

 


