
เอกสารเพิ่มเติมประกอบด้วย : 
1. ส ำเนำสลิปเงินเดือนปัจจุบัน
2. ส ำเนำหน้ำสมุดบัญชี ธ.กรุงเทพ

หนังสือกู้เงิน 

สัญญาเลขที่.................................................... 
เขียนที่................................................... 
วันที่....................................................... 

เรียน ผู้จัดการกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

ข้ำพเจ้ำ............................................................................................ หมำยเลขสมำชิก................................... 

สังกัดหน่วยงำน..........................................................................ต ำแหน่ง..................................................................... 

เงินเดือน...........................................บำท (..................................................................................................................) 

ข้ำพเจ้ำขอกู้เงิน................................บำท (..................................................................................................................) 

เบอร์โทรศัพท์..........................................เพ่ือใช้ประโยชน์............................................................................................

โดยขอส่งคืนเงินกู้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตำมประกำศของคณะกรรมกำรกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เป็นจ ำนวน

..........................งวด ตั้งแต่เดือน.........................................ถึงเดือน.........................................เป็นจ ำนวนเงิน 

เดือนละ.......................................บำท (................................................. .......................................) พร้อมด้วยดอกเบี้ย 

ข้ำพเจ้ำได้รับเงินจ ำนวน......................บำท (.............................................................................................) 

ที่อนุมัติให้กู้ในหนังสือนี้ไปถูกต้องแล้ว และยินยอมให้หักเงินได้รำยเดือนจำกต้นสังกัดของข้ำพเจ้ำ ส่งคืนเงินกู้ตำมที่

ข้อบังคับ ระเบียบและประกำศของกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ก ำหนดทุกประกำร 

ข้ำพเจ้ำยินยอมให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ  หักเงินสะสมของข้ำพเจ้ำ เพ่ือช ำระหนี้ทั้งหมดในครำวเดียว 

ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำพ้นจำกกำรเป็นสมำชิกภำพ ในกรณหีนึ่งกรณีใด หรือครบก ำหนดกำรเป็นสมำชิก 5 ปี  

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำในหนังสือนี้

ทั้งหมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ และหนังสือนี้ท ำขึ้น 2 ฉบับ   

มีข้อควำมตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ  ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้ำพเจ้ำ   

  ลงชื่อ...............................................................................ผู้กู้/ผู้รับเงิน 

 (...............................................................................)ตัวบรรจง 

              ................................................................................พยำน 
                                      (นำงสำวญำณะพัชญ์    จิระมงคลวิทย์) 

         .................................................................................ผู้ให้กู้/ผู้จ่ำยเงิน 
  (นำงสำวอุษณีย์   ชลเกตุ) 

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

อนุมัติจ ำนวน..............................บำท 

หัก...............................................บำท 

จ่ำยสุทธิ......................................บำท 

ผู้จัดการ...............................ผู้อนมุัต ิ

ล ำดับที่..................................................

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

เริ่มใช้วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ตนฉบับ
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คูฉบับ



 

 

 

 

(รายการต่อไปนี้ส าหรับเจ้าหน้าที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ) 

รายละเอียดการกู้เงิน 

เงินได้รำยเดือน รำยได้คงเหลือสุทธิ วงเงินกู้ เงินสะสมของสมำชิก เห็นสมควรให้กู้ได้ 
     

  

        

……………………………………….…….………………... เจ้ำหน้ำที่ 

          (นำงสำวนริสำ    จักษุพันธ์) 

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

 

 

 

 

 

ข้ำพเจ้ำได้รับเงินกู้  เป็นเงินจ ำนวน......……………..…….บำท (……...........…………….…....................................)  

ตำมหนังสือกูเ้งิน ฉบับนี้เป็นกำรถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ...........................................................โดยโอนเข้ำบัญชีธนำคำร

..............................................สำขำ................................................................เลขที่บัญชี............................................... 
 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ………......……...........………………………………..… ...... ผู้กู้ /ผู้ รับเงิน 

.....(..................................................................).. ตวับรรจง 

ลงช่ือ………..........……...........…………………..… ................ ผู้ให้กู้ /ผู้จา่ยเงิน 

                                                                        (นำงสำวอุษณีย์   ชลเกตุ) 

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

 

 

 
เริ่มใช้วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565



หนังสือยินยอมให้หน่วยงานหักเงินส่งให้แก่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 

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

วันที่........... เดือน...................... พ.ศ. .................... 

ข้ำพเจ้ำ..................................................... ......................................................อำยุ.........................ปี 
ปัจจุบันอยู่บานเลขที่........... หมู่ที่........ ซอย........................ ถนน............................ ต ำบล/แขวง................................ 
อ ำเภอ/เขต..................................................จังหวัด........................................ต ำแหน่ง.................................................
สังกัดหน่วยงำน..................................................................................................และเป็นสมำชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ 
หมำยเลขสมำชิก.....................................................มีควำมประสงค์ให้หน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่หักเงินเดือนหรือ
เงินค่ำจ้ำงและน ำส่งเงินให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพที่ข้ำพเจ้ำเป็นสมำชิกจึงมีหนังสือให้ควำมยินยอมฉบับนี้ไว้กับ
กองทนุสะสมเลี้ยงชีพ ดังนี้ 

1. ยินยอมให้เจ้ำหน้ำที่ผู้จ่ำยเงินของหน่วยงำนต้นสังกัดหักเงินเดือนหรือค่ำจ้ำง หรือเงินอ่ืนใด
ที่ข้ำพเจ้ำพึงได้รับจำกหน่วยงำนที่ข้ำพเจ้ำสังกัดอยู่ทั้งปัจจุบันอนำคต ตำมจ ำนวนที่กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ ได้แจ้งให้
ในแต่ละเดือน เพ่ือส่งช ำระหนี้ หรือเงินอ่ืนแล้วแต่กรณี ให้กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ แทนข้ำพเจ้ำทุกเดือน 

2. หนังสือยินยอมให้หักเงินตำมข้อ 1 นี้ ให้มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและข้ำพเจ้ำสัญญำว่ำจะไม่
ถอนกำรให้ค ำยินยอมนี้ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน จนกว่ำข้ำพเจ้ำจะได้พ้นจำกกำรเป็นสมำชิกกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ
หรือพ้นภำระหนี้สินที่ข้ำพเจ้ำมีต่อกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ เว้นแต่จะได้รับค ำยินยอมเป็นหนังสือจำกกองทุนสะสม
เลี้ยงชีพ 

หนังสือยินยอมฉบับนี้ท ำขึ้นโดยควำมสมัครใจของข้ำพเจ้ำเอง ได้ตรวจสอบข้อควำมและถ้อยค ำใน
หนังสือนี้ทั้งหมดแล้ว ตรงตำมเจตนำรมณ์ของข้ำพเจ้ำทุกประกำร จึงลงลำยมือชื่อไว้เป็นส ำคัญ และหนังสือนี้ท ำขึ้น 
2 ฉบับ มีข้อควำมตรงกัน ฉบับที่หนึ่งให้ไว้กับกองทุนสะสมเลี้ยงชีพ  ฉบับที่สองเก็บไว้กับข้ำพเจ้ำ   

 ลงชื่อ ............................................................................. ผู้ให้ค ำยินยอม 

 (..............................................................................)ตัวบรรจง 

ลงชื่อ ............................................................................ พยำน 

 (..............................................................................)ตัวบรรจง 

ลงชื่อ ............................................................................. พยำน 
   (นำงสำวญำณะพัชญ์    จิระมงคลวิทย์)
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